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A SZEKASZO NYOMABAN

A kivrincsisrig alapvet6 emberi tu-
lajdonsrig, keres6sre, kutatdsra ijsz-
tiinz6. Az risl6nykutat6 6vmilli6kat
megy vissza az id6ben 6s k<iviilete-
ket vallat. A nyelv6sz ery-egy sz6,
helyn6v eredet6n tiipreng 6s pr6bril-
ja annak 6rtelm6t megfejteni tiibb-
kevesebb sikerrel.

J<imagam is szeretek eredet utdn
kutatni, de ez inkribb hobby, mely-
nek jutalma az irjrafelfedez6s cirri-
me. Szeretek a foly6k, patakok
ment6n felfele menegetni 6s ahol
kisebb 6gak futnak iissze, vala-
mennyit v6gigjrirni eg6szen az ere-
detig, amit forrdsnak neveznek.
Szeretem a forr6sokat, mert olyan
tisztrik, romlatlanok, mint az :dijsziJ-
kitt gyermek.

A j6l sikeriilt Sz6kasz6 kisrijsrig
utols6 szdmitt olvasva jcitt az citlet,
hogy megkeressem n6vad6jrinak for-
rdsr4t. A m6g h6 n6lkiili janu6ri trij
hivogat6srinak engedve indultam el.
Ostorosb6l tribb viz ered. A Fekete
Szen6te 6s a Fribi6n a Maros mell6k-
vizei. Btikkpatak, D6nes patak,
Hosszribiikk patak, Kirves patak,
Nagylok pataka az Oltot tdpl6lj6k.
Biikkpatak Hdmor hidjdnril egyesiil
G6ce viz6vel 6s Sz6kasz6ra v{ltja
nev6t.

Ezer m6ter tengerszint feletti ma-
gassrigban csoddra lelek. Meg6rke-
zem a Sz6kasz6 forr6sdhoz... Der-
medt fiisz6lakon, kim6rten, fegyel-
mezetten cseppennek a krist6lytisz-
ta vizcseppek par6nyi medenc6be,
ttikriit kindlnak a v6ndornak. A v6g-
belen nyugalmat 6lvezve elm6lke-
dem, s k<jzben Csingiz Ajtmatov sza-
vait olvasom a viztiikiirbtil:

,,Vannak olyan forrdsok a hegyek-
ben, amelyekhez elfelejtik a r6gi <is-
v6n5rt, ha rij utat 6pitenek. Egyre
ritkdbban t6ved oda ma v6.ndor,
hogy szomjrit csillapitsa. Es a forrrist
lassacsk6n beszirvi a menta 6s a fiildi
szeder. Aztdn egy kicsit trivolabbr6l
6szre sem veszi az ember. S nem
mindenkinek jut esz6be, hogy a f6-
ritr6l let6rjenhozzita rekken6 h6s6g-
ben, 6s szomjrit oltsa. Odamegy, fel-
kutatja az elvadult helyet, szfthtzza
a boz6tot s meglepetten fels6hajt, a
hdboritatlan krist6lytiszta, j6ghideg
viz 6mulatba ejti nyugalmdval 6s
m6lys6g6vel. lis a forrds viz6ben
megldtja cinmag6t is meg a napot, az
6jjelt, a hegyeket... az ember arra
gondol, hogy az ilyen helyeket nem
ismerni biin, s a bar6tainak is be-
sz6lnie kell r6la. igy gondolkozik, de
kovetkez6 alkalommal elfeleiti."

Hritha m6gse.

Macalik Ern6
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2005. februfu l}-in, vasrirnap d6I-
ut6n h6rom 6rakor a csikkarcfalvi
Mr4rtonffy Gyrirgy Altalinos Iskola
udvar6ra igyekezett a falu apraja,
nagyja. A trivolabbr6l 6rkezcik lepar-
kolt aut6i teljesen lezi,rtirk a falu
kiizponti r6sz6t, v6giil m6r csak gya-
log lehetett megkiizeliteni az iskol6t.
A sok ember az orczdg els6 vid6ki
mtij6gp6ly6ja iinnep6lyes felavat6j6-
ra gyiilt iissze.

A megnyit6ra eljiittek mindazok a
kijz6leti szem6lyis6gek is, akik helyi,
megyei vagy orszdgos szinten tdmo-
gattrik a l6tesitm6ny megval6sit6srit,
segitettek a sziiks6ges p6nzalapok
el6teremt6s6ben.

Kurk6 J6nos Gyiirgy, a Romrin J6g-
korongsziivets6g alelnrike 6s a csik-
szeredai Sportklub j6gkorong-szak-
osztrilyrinak elnijke, a miij6gp6lya
megval6sitrisrinak kezdem6nyez6je
6s f6 trimogat6ja megnyit6besz6d6-
ben elmondta, hogy Felcsikon m6r a
60-as 6vek 6ta l6teznek term6szetes
j6gprilyrlk, de sztiks6gesnek l6tta az
cit kiizs6g szdmdra -Domokos, Szent-
tamds, Karcfalva, Drinfalva 6s Mada-
ras - l6trehozni egy miij6gp6ly6t. Ez-
zel azt is el szeretn6 6rni, hogy a
fiatalok ne fiistijs kocsm6kba, hanem
inkdbb korcsolydzni jrirjanak. Hory
mi6rt 6ppen Karcfalvrira kertilt a pri-
lya? A l6tesitm6ny kezdem6nyezfje
elmondta, hogy az eltjbb emlitett kijz-
s6geket kiiliinb<jzii szempontok sze-
rint (meglev5 infrastruktfra, gyere-
kek szdma stb.) vizsg6ltr{k 6s pontoz-
trik. A pontoz6si rendszer alapjrin
Karcfalva jittt ki legjobbnak. Kurko
besz6deben hangsir lyozta:, ,196ny
voit a palydra, mi megtettiik a ttjliink
telhet6t, most m6r bizonyitani kell".

A meghivottak kiiztil iinnepi besz6-
riet mondtak Verest6y Attila szenri-
tor, Kelemen Hunor pariamenti k6p-
visei6, Borb6ly T'6szi6 kozmunkai.igyi
6s teriiletrendezdsi miniszter, Bunta
Levente, Hargita megye tan6csrinak
elniike valamint Gribor Tibcr, Karc-
falva kiizs,6g polgdrmestere. Borb6ly
L6szl6 miniszter azt kivinta, hogy
200?-ben itt, a csikkarcfalvi miij6gpd-
lyrin jdtssz6k az orszdgos bajnoks6g

diintrij6t. Verest6y Attila szen6tor bi-
zik abban, hogy a miij6gpalya nemes
kiizdelmek szinhelye lesz 6s hogy az
udvarhelyiek is 6tj6rnak majd Karc-
falv6ra korcsolydzni. Kelemen Hu-
nor k6pvisel5 besz6d6ben hangsri-
lyozta, hogy ez egy elkezdett munka,
amit be kell fejezni, utalva arra, hory
talin majd egyszer a szabadt6ri p6-
lya tetri ald keriil, 6s ehhez tovribbi
dsszefogdsra van sztiks6g. Azt is el-

mondta, hogy Kurk6 JSnos megdl-
modta a milj6gpdlydt 6s a megval6si-
t6shoz trirsakat keresett. Mikor ide-
jdtt barritokra, partnerekre talilt Ud-
varhelyt6l Gyergy6ig, Gyergy6t6l Bu-
karestig.

Miutrin a kiizs6g pl6brinosa meg6l-
dotta 6s felszentelte a l6tesitm6nyt,
Kurk6 J6nos, Gribor Jrinos 6s Gribor
Tibor elvdgt6k a ziild-feh6r szalagot.
A szinkombinrici6 nem v6letlen, hi-
szen ez a prirositris a prily6t iizemel-
tet<i HC Felcsik sportegyesiilet zdsz-
laj6nak is a szine, amely zdszl6n a
cimerben szerepl6 sz6kelykapu mel-
lett hokibot 6s korong is Lithat6.

Az iinnep6lyes szalagv6g6s ut6n a
r6sztvev6k g"yors- 6s miikorcsolya be-
mutat6t, majd j6gkorongm6rk6z6se-

ket ldthattak. Prilyrira l6ptek a Ger6b
Istv6n 6s Mezei Imre 6ltal felk6szi-
tett gyerek- 6s ifjtsdgi csapatok 6s
megm6rk6zritt a Sportklub 6s a HC
Csikszereda.

Visszat6rve a miij6gp6lya 6pit6s6-
nek mozzanataira elmondhatjuk,
hogy nem kis er6feszit6sbe keriilt a
megvaldsit6s. Az 6pit6si munkrilatok
eddig 14 millir{rd lejbe keriiltek,
amelyb6l B millirirdot Kurk6 Jrinos
biztositott cr5gei dltal, 4 mil}irdot a
korm6ny adott, 700 milli6t a megyei

tandcs, 400 milli6t a helyi ijnkor-
mdnyzat juttatott. A fennmarad6
iisszeg c6gek trimogatris6b6l szitrma-
zik. Az 6pit6k 6s vezet6k szoros
egytittmiikiid6s6nek eredm6nyek6p-
pen sikeriilt viszonylag rrivid id6
alatt 6tadni a p6lyrit rendeltet6s6nek.
A j6gp6lya megalapoz6srin kiviil sok
munka vollaz iiltozrik 6s mell6khelyi
s6gek felirjitds6val, azok felszerells6-
vei. Tdbbek kriziitt emlithetjtik a
Farmen kft - Farkas Ern6 (6pit6si
munkrik), Fenestela 68 kft. - Mikl6s
Ervin (nyildsz6r6k) valamint az AF
Mikl6s - Mikl6s Agoston, Mikl6s
Sdndor (villamossrig) iltal elvdgzett
munk6latokat. Abban, hory e napon
r6szt vehettiink a prilya felavat6sdn,
ugyancsak nagy 6rdeme volt a helyi
tandcsnak 6s polgrirmesteri hivatal-
nak, a Mrirtonffy Gyiirgy Altaldnos
Iskola vezet6s6g6nek, a karcfalvi,
jentifalvi 6s domokosi Kiizbirtokos-
sdgoknak, a Bartalis csal6dnak, An-
tal Ern6nek, az Agromec RT, a Milk
Techn, a SC GOS-CAR SRLvalamint
a Lafarge vezet6inek. Kiiliin meg kell
emliteniink Gribor J6nos testnevel6
tandrt, helyi <inkormtnyzati k6pvise-
l6t, aki iinzetleniil vrillalta az 6pitke-
z6ssel kapcsolatos tigyek int6z6s6t.

A karcfalvi miij6gpdlya iizemelte-
t6si kiilts6geit (mintegy 6vi 1.3 mil-
li6rd lej) az iit felcsiki kiizs6g 6llja,
egyenl<i hozz|jfuulilssal. A p6lya
haszndlata ingyenes, a hasznrilati
id<i egyenl6en van elosztva a kijzs6-
gek kr iz i i t t .  Ki jzkorcsolyr izr is
ugyancsak dijmentesen - minden
p6nteken, szombaton 6s vas6rnap
18 6s 21 6ra kciziitt van.

V6gezetiil tolm6csoljuk Kurk6 J6-
nos szavait, mely szerint a helybeliek
kijsz6netiiket leginkribb azzal fejez-
hetik ki, hogy viry6znak a l6tesit-
m6nyre. Felhivta a fig-velmet az ered-
m6nyjelz<i ali fi.iggesztett feliratra,
amelyen szerint:,,Vesziteni tudni
kell, gy\zzon a jobb". A Romrin J6g-
korongsziivets6g alelniike azt szeret-
nri, ha a j6gen nem h6borri lenne,
hanem tisztess6ges sport6let alakul-
na ki.

Mdrton Orsolva
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A KARCFAwT MT'JEGPALYA
MEGvALOsirAsANer KRoNoLocrAJe

2002. 07. 29. Kurk6 J6nos, a csikszeredai SportKlub elniike, piiydzatol
hirdetett egy felcsiki miij6gp6lya l6trehoz6s6ra.

2003. 02. 28. A pilyitzatol pozitivan birdltr4k el Karcfalva r6,sz6re.
2003. 08. 17. Reggel7 6rakor megkezd6d<itt a prilya alapjrinak kidsrisa.

2000 m3 fiildet szdllitottak el a Karcfalvi szem6tgiidirrbe.
2003. 08. 23. Megkezd6d6tt a kidsott teriilet feltiiltdse kaviccsal 6s

homokkal, amit Gyergy6rijfalub6l, Csikszentdomokosr6l va-
Iamint Tusnridr6l szdllitottak.

2003. 09.06. Nekifogtak az alapbetonozdsnak. A munk6latok elv6gz6s6hez
h6rom napra volt sziiks6g, valamint 250 m3 betonra, 2000
m2 h6szigetel6re, 2000 m2betonrdcsra 6s 2l,5km cs6re.

2003. 09. 16. Megkezdt6k az 6piilet feljavitrisdt
2003. 10. 02. Ett6l a napt6l kezd6d6en, 18 napon keresztiil tartott a

htit6rendszer cscivezet6nek lehelyez6se a betonalapra.
2003. 1 0. 30. Nekifogt ak a kazdnhLiz fel6pit6s6nek.
2003. 11. 08. Ezen a napon ijntijttek rri 150 m3 betont a leheiyezett

csiivekre.
2003. 12. 23. Kivl,ltottrik a csikszeredai vrlmhivatalt6l a gyalug6pet, a

pal6nkot 6s az eredm6nyhirdet6t.
2003. 12. 30. Befejezt6k a kozponti fiit6s felszerel6s6t az 6piiletben.
2003. 12. 31. Kipr6b6ltrik a rends zert. Ez a nap volt az alkalmazottak els<i

munkanapja.
2004. 04. 18. Megkezdt6k a milanyag pal6nk felszerel6s6t a vasazatra.
2004. 10. 21. Elkezd6dijtt az 6ptilet rijrafiid6se 6s megnagyobbit6sa.
2004. 10.26. Nekifogtak a kazdnhdz b6vit6s6nek.
2004. 11. 24. Bekertelt6k a p6ly6hoz tartoz6 teriiletet.
2004. 11. 29. Hfftravezettdk a magasfesziilts6gi 6ramot.
2004. 12. 16.Ezen a napon 6rkezett meg Londonb6l a hiit6g6p.
2004. 12. 21. Felszerclt6k a prilya viligitds6hoz szilks6ges reflektorokat.
2005. 01.08. Beindult a faryaszt6s. ..
2005. 01.09. EZEN A NAPON ONTOTTEK AZ ELSO MUJEGET.
2005. 01. 12. Ekkor takaritotta le el6szor a j6ggyalug6p a jeget.

2005. 01. 14.Elvezhettrik az els6 szabadkorcsolyiLzdst.
2005. 01. 26. Ezen a napon volt az els6 hokimeccs, amelyen a helyiek

csapata mdrk6zott meg a csikszeredai ISK csapatrival.
2005. 02. 13. Romr4nia elsrj vid6ki mtij6g.p6ly6j6nak iinnep6lyes felavatrisa
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LEVEL EGY ISMERETLEN
SZURKOL6IIOZ

Oriil<ik, hogy fe}ildoztad drriga idci-
det, 6s v6gign6zted az rijonnan l6te-
sitett j6gp6lyrinkon jritszott els6 m6r-
k6z6seket. Mindannyian hallhattuk
6s Lithattuk milyen j6 hangulatban
voltr4l a lel6t6n, ahol rajtad kiviil
voltak m6g prlr szinan - kiizirttiik
sokan idegenb6l -, igy aztin minden-
ki hallatrira iivriltiizhetted ki maga-
dat. Dics6retes szavak a szr{db6l a
jr{t6kosok fel6 minek is hangzottak
volna el, hisz nekik kutya kiiteless6-
giik est6nk6nt a korongotkergetni 6s
t6ged, minket jrit6kukkal elkdprdz-
tatni. Hogy nappal dolgoznak azr.em
6rdekes, s ha m6r iink6nt felvrillaltrik
- m6g az idSsebbek is - a jiftlkot,
hift jiftszanak riry, ahogyan azt te
elvrirod. Elv6gre ingyen n6zed 6ket
dolgozzanak meg 6rte, s ha nem rigy
j{tszanak, ahoryan kivrinod, mi6rt
ne k6romkodnrii rdjuk, hisz sz6b6s6-
ged tr{r6ban a legtrdgdrabb szavakat
is megtalilod. Ezt mi sem bizonyitja
jobban mint az, hog5' a m6rk6z6s
eg6sz ideje alatt volt tiid6d a legocs-
mrinyabb szavakkal,,sz6rakoztatni"
ktirnyezetedet, bele6rtve az ott jelen-

lev6 gyerekeket is. Bebizonyitottad,
hogy j6l ismered a szentek neveit, a
Fennval6t 6s Edesanyj6t, mert min-
den bekirilt6sod alkalmrival csak Sket
emlegetted. Az ellenf6l jrit6kosait

sokszor ki.ildted melegebb 6ghajlat-
ra, de a mieinket sem kim6lted, ha
kihagybak egy-egy g6lhelyzetet. El-
Ienben teljesen hidegen hagyott t6-
ged, ha an6zdkkiiziil valaki ,,miiv6sz
vagy kom6m", Y&gy ehhez hasonl6
bekiriltrisokkal kultrir6ltan biztatta a
jrit6kosokat. Ugye milyen badars6-
gokkal untatta az ilyen szurkol6 a
kijrtiliitte lev6ket? Nem riry mint te,
aki iivtilttiz6seddel bemutattad teljes
sz6kincsedet, intelligenci6dat, j6lne-

velts6gedet.
A sziv b6s6g6b6l besz6l a szrij' A

hokimeccsen is. Nagyon h616s len-
n6k, ha az elkiivetkezl m1rkoz6sek
alkalmrival nem k6nyszeriten6d a
sportkedvel6ket - gyerekeket 6s fel-
n6tteket -, hogy v6gighallgassrik szi-
ved ocsm6nysdgait.

rlril

N. Sziloeszter
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Ilyenkor 6v elej6n mindenkit foglal-
koztat,a k6rd6s: melyek az elkiivetke-
z6 id1szakra tervezett fontosabb ten-
nival6k, 6s mennyi p6nz iiJl rendeike
z6stinkre ezek megval6sitris6ra? Ktiz-
s6gtink Polgrirmesteri Hivataliban a
2005-ds 6v helyi kiilts6gvet6s6nek
szrimadatair6l tr4j 6koztattak.

A helyi k6zigazgatfrs id6n kev6ssel
tdbb, mint 10 millirird lejb6l kell gaz-
drilkodjon. Ebb6l alig 2 millirird lej
sz6rmazik helyi ad6kb6l 6s illet6kek-
bol, az dsszeg hritralev6 r6sz6t kiiz-
ponti alapokb6l biztositj6k.

Ami a tervezett kiadrisokat illeti, a
krilts6gek nagyobb r6sz6t az oktatris-
ra (ttibb mint 5 millirird lej), 6s a
polgrirmesteri hivatal miikiidtet6s6re
(tiibb mint 2,5 millirird lej) forditott
iisszegek teszik ki. Tovribbri 900 mil-
li6 lejt forditanak szocirilis juttatri-

sokra, 760 milli6 lejt az utcrlk karban-
tartrls6ra 6s 6jszakai megvil4gitrisd-
ra, kdzel500 milli6 lejt pedig mrive'
kid6sre 6s sporttev6kenys6gekre kiil-
tenek el, Nem ennyire ,,k6zzel fogha-
tri" kiaddsi t6tel az a kdzel 500 milli6
lej, amelyet a SAPARD program ke-
ret6ben a vizhiilzat ki6pit6s6hez
nyrijtott 6llami garancia utrin jrir6

kamatk6nt ug1'ancsak a helyi ktilts6g-
vet6sb6l kell kifizetni.

A hivatal az 6v elej6n egy Cielo
tipusri g6pkocsit vrisr{rolt. K6rd6-
siinkre a poigrirmester a r6gi aut6
lecser6l6s6nek sziiks6gess6g6t a gya-
kori meghib6soddssal 6s a meg-
nijvekedett fenntartrisi ktilts6gekkel
indokolta.  A folyamatban lev6
Sapard program int6znival6i 6s
egy6b siirg6s teend6k gyakori 6s

ryors utazdst kdvetelnek naryobb ta-
vols6gokon (Gyulafeh6rv6r, Bukarest
stb.), aminek lebonyolitrisa lehetetlen
volt a r6gi lejrirt autoval. A polg6rmes-
ter megnyugtatott, hogy a legolcs6bb,

,,fapados" valtozatot v6lasztothik, ami
nem keriilt kibbe, mint az rij Logan.
Rem6ljiik visszahozza az 6rdt, megte
riii a befekbetes (szerk. megi.)

A kiizs6gi izhitl6zat megval6sitri-
s6ra kiirt versenyp6lydzat nyertese
azOlt viz Konzorcium Si6ag6rd nevii
mag'yarorsz6gi c6g, mely a torv6nY

riltal el<jirt fellebez6si id6szak lejr4rta
utrin megkezdheti az ezir6nyri mun-
krilatokat. ig6rete szerint az 6sszel
esed6kes ritadrlsig helybeli munkd.so
kat is fog alkalmazni (g6p6szeket viz-
g6zszerel6ket 6s seg6dmunk6sokat).

Nemhivatalos forr6sokb6l 6rtesiil-
ttink, hogy egy nemzetkiizi c6g aj6n-
latot tett a kiizs6gi csatornarendszer
ki6pit6s6re 6s mtlktjdtet6sere. igy
esdly van arra, hory a vizhil6zatta,l
p6rhuzamosan ez is megval6suljon
telepiil6siinkiin.

Tovrlbbi rijdonsrig, hoga a tiirv6-
nyes rendelkez6seknek megfelel6en
a helyi tanrics mellett l6trejiitl a GOS-
KAR nevil kozsdggazddlkoddsi tr4rsa-
s6g, amelynek keret6n beltil kibb
falunkbeli, korr{bban munkan6lkiili
szem6lyt foglalkoztatnak. Ez az egy-
s6g els6sorban kijz6rdekii munkr{la-
tokat v6gez, mint p6ldriul kiiztertile-
tek takaritdsa, utak javitrlsa, s6ncok,
foly6k 6s patakok medr6nek, k6rny6-
k6nek rendbet6tele, h6eltakaritris
stb, de lehetris6ge van szolgriltatds.
k6nt, fizets6g ellen6ben kiiliinbdz6
munkrik elv6gz6s6re is (mint p6ldriul
legelci takarftris). Ebben az 6vben az
alkalmazottak fizet6se dllami alapok-
b61 biztositott, de val6szinii, hory a
jiiv6ben r6szben iinfenntart6vri kell
vdljon.

V6gezetiil nem haryhatjuk sz6 n6I-
kiil a helyi gy6gyszertirr probl6mrij6t,
uryanis itt m6g mindig nincs meg-
oldva a t6rit6smentes vagy kedvez-
m6nyes gy6gyszerek kiad6sa. Ha-
vonta 6tlag 500 olyan receptet ir-
nak az itteni csalddorvosok, ame-
lyeket mris helys6gekben kell kiv6l-
tani, a betegek vagy hozzirtartoz6ik
bosszus6grira. Kiizs6giink lakoss6-
ga jogosan elv6rja, hogy az illet6ke-
sek mielcibb megtal6ljr{k annak
m6djrit, hogy ezutSn helyben is ki
lehessen venni a kedvezm6nyes
gy6gyszereket.

Kdszdnet Sugdr Antal karcfalui la'
hosnah, ahi megajdnddhozta a htizsd

gi kdnyutd,rat 24 darab h)nYuuel.

KARCFALVA
rozsnc

POTGARMESTERI
HIVATALA

FETHIVASAI

A Hargita meryei Viztigyi Hivatal
Drinfalvi Kirendelts6g6vel k<iziisen
felhivjuk a lakoss6g figyelm6t, hogy
az 6wizvesz6ly 6s a vizek szennye-
z6s6nek elkeriil6se v6gett, 6s a
107/1996-os viziigf i tiirv6ny eloir6-
sainak betartdsa 6rdek6ben tilos a
foly6k partjain 6s ezek v6delmi te-
riilet6n f5kat, bokrokat vagy mds
v6d6niiv6nyzetet iiltetni illetve a
megl6v6ket kivrigni. A tiirv6ny 6rtel-
m6ben tilos a frik nyes6s6b6I sz6r-
maz,6 gailyakat vary mds anyago-
kat, szemetet a fent emlitett helye-
ken t6rolni. A fenti kihrigrisokat a
t6rv6ny 6rtelm6ben 10 6s 20 milli6
lej kiizdtt birs6golik.

Felk6rjiik a lakossrigot a htnszit-
mok j6l lithat6 helyen tiirt6nci kifiig-
geszt6stire' 

***

A hriztartuisi szem6t elsz6llitrisri-
val kapcsolatban 6rtesitjiik a lakos-
sdgot, hogy az eddigi szolg6ltat6t6l
megvontrik a miikiid6si enged6lyt,
ea6rt ritmenetileg sziinetel a szem6t
beryiijt6se. K6rjiik a lak6k meg6rt6-
s6t addig, amig az rij szerz6d6s meg-
krit6s6vel jdr6 iigyint6z6st lebonyo-
litjuk' 

***

Fogad66r6k a ktizs6g polg6rmes-
teri hivatalindl:

Gribor Tibor polg6rmester: napon-
ta 8-72 6ra kiiziitt

Kozma Ervin alpolgdrmester: na-
ponta 11-15 6ra kiiziitt

Karda Meldnia titk6r: naponta
9-13 6ra kiiziitt

Kelemen Hunor parlamenti k6pvi-
sel6 6s Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanacs alelntjke m6rcius 24-
6n d6li 12 tuiltnl a karcfalvi Polgrir-
mesteri Hivatalban fogadjr{k az 6r-
dekl<id6ket.

V

\z

Ndmeth Szihteszter



g

Mr rs BEKoTozrUNr NnHAr\rY sEBET

Mrilt 6vben Kardcsony utdn meg-
dijbbent6 katasztr6fa hire jrirta k<irbe
a vil6got. Az ilzsiai fiildreng6s 6s az
azt kiivet6 hatalmas sztik66r okozta
pusztit6sokr6l k6sziilt felv6telek va-
16s k6pet adtak Fiildiink lak6inak az
emberi 6let tijr6kenys6g6rril, a m6r-
hetetlen szenved6sr6l, az anyagi ja'

vak muland6srigrir6l. A tijbb szdzezer
6ldozat, az elpusztitott falvak 6s v6-
rosok, a sok milli6 6rva hire 6s litv6-
nya iisszefog6sra k6sztette az embe-
ris6get. A kormdnyok p6nzalapokat
6s eszkijzijket juttattak, nemzetkdzi
seg6lyszervezetek 6s egyhdzak gyiij-
t6seket szerveztek, miiv6szek 6s spor-
tol6k el6adrisok illetve meccsek bev6-
teleit aj6nlott6k fel az lfinteLt orsz6-
goknak a tril6l5k megsegit6s6re, a
krirok helyrehoz6s6ra. Mindenki le-
het6s6ge szerint pr6brilt segiteni, dt-
{rezve a katasztr6fa 6s a szenved6s
srilyrit.

A Romdniai Katolikus Piispdkkari
Konferencia II. Jdnos Pril p6pa felhivd-
s6ra 2005. janu6r 23-dn a kdrosultak
megsegit6se c6lj6b6l minden r6mai 6s
g<iriig katolikus templomra kiterjed6
gyiijt6sre sz6litotta fel a hiveket. A

gyiijt6s megszervez6s6t a Rom6niai
Caritas Konftiderrici6 v6llalta fel, a
Caritas Internationalis riltal kidolgo-
zott program szerint, mds nemzetkijzi
seg6lyszervezetek munk6j6val tissze-
hangolva. A rom6niai gyiijt6s eredm6-
nye (tiibb mint 7 millidrd lej) vrirako-
zrison feliili volt 6s m6lyen tiikrcizi a
hiveknek a szenved6kkel yal6 egyiitt6r-
z6s6t, segikik6szs6g6t 6s nem utols6 sor-
ban a gyfjtes szervez6ivel szembeni bi-
zalmdt.

K<izs6giinkben a templomi gyiijt6s
mellett a r6zsafiz6r tdrsulatok kiiltin
is hozzajdrultak a kdrosultak megsegi-
trls6hez, ezzel is n(ivelve az akci6 v6g-
eredm6ny6t, amelynek szdmadatai-
16l lapunk az egyhdzklzs6gi pl6bdnia-
hivataln6l 6rdekl6d6tt. Meglepet6-
siinkre elutasit6 vdlaszt kaptunk,
mely szerint nem a Sz6kaSz6ra, 6s
igy nem a kiizv6lem6ny tudomdsrira
tartozik a kiiziiss6gi gyiijt6ssel kap-
csolatos informdci6.

Azzaltal6n mindenki egyet6rt hogy
nem a szdmok a fontosak ilyen eset-
ben, hanem az egyszer(i t6ny, hogy
ki-ki lehetds6ge szerint hozzdjdrult,
m6gis szok6s a rytijt6sek eredm6ny6t

nyilv6noss6gra hozni. A nyilvdnossdg
er6siti a kiizdss6gi tudatot, meger6siti
az adakoz6t j6 szrind6krib an 6s fokozza
a bizalmat a szervez6kkel szemben. Az
elhallgatrls ezzel szemben elbizonytala-
nit k6rd6seket, esetleg gyanakvfst t5-
maszt.

Ez6rt k6rd6siinkkel a csikszeredai
Caritas igazgat6jithoz, Elekes Zoltdn-
hoz fordultunk, aki r6szletes adatokat
bocsdtott rendelkez6stnkre a gyiijt6s
helyi vonatkoz6saival kapcsolatosan.
Eszerint egyhrizkiizs6gtink 25 milli6
lejt szolgriltatott be a k6rosultak meg-
segit6s6re, ezzel 6len jdrva a felcsiki
k<izs6gek sordban.

Elekes rir hrilds kcisziinet6t fejezi ki
mind a nagylelkii adakoz6knak, mind
pedig a gyiijt6st felvrillal6 pl6b6niahi-
vataloknak.

Amit tehetttink, az csup6n egy csepp
a tengerben. De talin m6gis elegend6
nehdny sebet bekiitdzni, valamelyest
enyhiteni azt a m1rhetetlen szenve-
d6st, amelyet a term6szet embertdrsa-
inkra zriditott.

Kelemen Leaente

novronN Az 6J pnNzNEM BEvEzErnsnn6r

Ez 6v folyam6n Romanidban rij p6nz-
nem bevezet6s6re keriil sor. Ezzel kap-
csolatban fontos tudni, hogy:

- m6rcius 7- t6l az iizletekben kcite-
lesek mind a r6gi fielenlegi), mind az
rij p6nznemben kifiiggeszteni az 6ra-
kat, illetve dijszabdsokat, de a fizet6-
sek eszkijzl6se csak a r6gi p6nzzel
tiirt6nik;

- az ij bankjegyek 6s p6nz6rmek
2005 juJius tr-t6l jelennek meg a forga-
Iomban 6s 2006 december 31-ig mind-
k6t p6nznemmel lehet fizetni;

- a r6gi pr5nznem forgalomb6l val6
kivon6sa 2007 janurir 1-t6l ttirt6nik.

Az aldbbi cimletii bankjegyek lesznek
forgalomban:

rij bankjegy r6gi fielenlegi)
megfelel6je

l lejes 10.000 lej

5 lejes 50.000 lej

10 lejes 100.000 lej

50 lejes
100 lejes
500 lejes

500.000 lej
1.000.000 lej
5.000.000Iej

Ezekkel pdrhuzamosan n6gyf6le
f6mp6nz is forgalomba keriil: 1, 5, 10
6s 50 bani.

A nullalev6g6s rem6lhet6leg nem
fog 6remelked6st el6id6zni. Az nj
drak kiszdmit6s6n6l a kiivetkez6k6pp
jdrnak el: a r6gi irakat 50 lej felett
100-ra, ez alatt lefele kerekitik, majd
ezt az 6rat 70 000-rel osztjrik. Mris
m6dszer: az ilrakat 10 000-rel oszt-
jitk, az eredm6ny v6g6n lev6 m6sodik

tizedest pedig vagy felfele kerekftik,
vagy elhagyjrik.

Miutdn a nulhik eltiinnek, a fizet6sek
az 50-es 6vekbeli szinvonalat id6zik
majd: a decemberre szdmolt 6.875.000
lejes 6tlagos nett6 jiivedelem 687 lej 6s
50 bani lesz - igS7-ben egy 6tlagos
fizet6s 684 lej volt. Egy lej kiiriilbeliil

0,27 eut6t 6r - 100lejjel pedig 27 ew6L
lehet majd vds6rolni.

1923-ban N6metorszdg volt az elsd
orszdg, amely nullalev6g6sba kezdett

- az6ta 50 orszdg cselekedett hason-
l6k6ppen. Nem mindig'ment a tervek
szerint az er6s p6nznem bevezet6se:
Brazilidban egymds ut6n hatszor v6g-
tak le null6kat (dsszesen 18 darabot)
sikerteleniil: a megrillithatatlan infl ri-
ci6 miatt egyre csak felbukkantak.

Argentinrlban mdr n6gyszer volt kur-
tit6s (ijsszesen 13 nulla esett 6ldoza-
tul), Izrael kilenc nulidt n6gy l6pcs6ben
vdgott le. Lengyelorsz6gban csak a sta-

bil gazdasrig 6s alacsony infl6ci6 miatt

volt sikeres a projekt. Olaszorszdgban
n6pszavaz6st tartottak a k6rd6sr6l: ki-

deriilt hogy az olaszok jobban szeret-
nek milliomosok lenni, igy a terv el lett
felejtve.

Forrdsanyag: Tlansindex

(N. Sz.)



uAnro NFFY cv6ncv vEcnnnDELETE

Ha ery szem6lyes kiinyvt6r tartal-
ma alapj6n a tulajdonos egy6nis6g6-
re kijvetkeztethettink, akkor m6g in-
kribb megtehetjiik ezt,ha annak v6g-
rendelet6t olvassuk r{t. A v6grendele-
tek uryanis mindig azon dokumentu-
mok kiiz6 tartoznak, amelyek a leg-
hivebben ttikriizik a v6grendeikez6
jellem6t, gondolkodrism6dj6t, 6nzet-
lens6g6t, vagy kapzsi sig6,t.

A fentiek alapjdn 6rdemes olvas-
gatni, tanulmdnyozni telepiil6siink
tal:in legnevezetesebb, m6gis aiig is-
mert, mostanriban,,felfedezett" piis-
piik6nek, M6rtonffy Gyiirrynek 30
pontb6l all6 v6grendelet6t. Az irf.s-
b6l csak a helyi vonatkozrisri r6szeket
ktiziiljiik.

,,J 6zus, Mdria, J 6zsef .
A teljes Szenth6romsitg, az Atya,

Firi, Szentl6lek Isten nev6ben s a
Boldogsr4gos szent Szft2 6s az 6sszes
szentek tisztelet6re.

En, karczfalvi br{r6 Mrirtonffy
Gydrgy, erd6lyi piisp<ik tudaf6ban an-
nak, hory halalom biztos, de 6letem
utols6 6rdja bizonytalan, uryan rydn-
ge 6s beteg testtel, de 6p elm6vel s
iintudatom teljes birbok6ban, Istent6l,
a fiildi javak b6kezii adomSnyoz6jrit6l
nyert csek6ly vagyonomr6l a kiivetke
z6en v6grendelkezem:

7. Csftnaryboldogasszony (:Karcz-
falva ) lelk6szeinek valamely v6ros,
vary kdzs6gn6l, mint legbiztosabb h+
lyeken, 6i 6 szi.zallkra kiadand6 300
m. forintot haryomrinyozok, azzal a
kiktit6ssel, hogy annak kamatai feje
ben a lelk6sz urak Gyiirry piispdk,
nem kiilonben annak sziil6i s rokonai
lelki iidv66rb minden h6nap els6 nap
j6n 6nekes ry6szmis6t mondjanak. A
kamatokb6l, rninden egyes requiem
utr{n 1-1 m. forintot szdmitva, 12 m.
forintot a szentrnise6ldozatnt bemuta-
t6 lelk6sz ur. 3 m. forintot a krintor 6s
harangoz6, a tijbbi 3 m. forintot pedig
a misebor 6s viaszryerbyr4k fej6ben a
templom p6n ztrira kapja.

13. A csiknagyboldogasszonyi egy-
hdznak, amelyben engem megkeresz-
teltek, r6gi torny6nak felemel6s6re
6s megrepedt harangj6nak rijraiint6-
s6re 100 aranyat hagyok. Ez az egy-

hdz kapja tov6bb6 piispiiki latogatf..
saim alkalmrival haszn6lt kehelyb6l s
annak triny6rrib6l, arany 6s eziistfo-
nalakb6l sz6tt miseruhrib6l, stol6b6l,
manipulusb6l, iivb6l, miseingb6l,
v6llkend5b6l, bursrib6l, corporal6b6l,
paLib6l, velumb6l, hordozhato oltrir-
k6b6l (portatile), antipendiumb6l 6s
oltrirterit<ikb6l dll6 riti felszetel€se-
met is.

21. Minthory 6letemben rokoRaim
nag'yon is csek6ly anyagi trimogatr{-
somban r6szesiiltek, ez6rt nekik
most, f6k6pp pl6b6nos koromban
szerzetl fill6reimbtil. a kbvetkeaiket
hagyom: 1. Katalin n6v6remnek,
Lukrics P6ter feles6g6nek 200 m. fo-
rintot 6s eziist 6rmekkel diszitett ara-
nyozott eziist serlegemet hagyom,
azzal a szigoni kikiit6ssel, hogy ezt
sem 5, sem utddai birtokukb6l ki ne
adj6k. Uryancsak ez a n6v6rem kapja
az 6gytakar6kat, vrinkosokat, k6t
paplant, abroszokal asztal- 6s ttiriil-
k<iz6kend6ket, feh6rnemiimet 6s egy
vtiriis selyem 6vet.

2. S6goromnak, Luk6cs P6ternek,
hagyom eziist kdrdkkel cifr6zott kar-
domat, egy pdr pisztolyt, egy pusk6t,
l6takar6mat zablin al s taltoz6kaival
egyiitt, egy vasalt f.n. t6rszekeret,
egy vasl6ncot 6s pikkelyes eziist
gombjaimat.

3. Fiv6remnek (helyesebben: f61-
testv6remnek), Boros Mikl6snak ha-
gyok 200 m. forintot, egy puskrit, ery
karab6lyt, egy tdrszekeret, egy viirirs
selyem iivet, egy hord6 bort 6s egy
aranyozott eziist serleget, amelynek
azonban szint6n mindig a csalAd bir-
tokriban kell maradnia.

Ugyancsak e I<6t rokonom kapja a
m6soknak el nem hag5romrinyozott

dsszes teheneirnet,'dkreimet 6s kan-
cr{imat, Azt azonban kivrinorn, hogy
amikor ezeket az illatokat, egyehl6
arrinyban nragUk kiiziitt szdtosdijdk,
azokb6l trivolabbi rokonaimnak is va-
lamit juttassanak.

4. Gy6rgy Jrinos ler{nydnak 2Q m.
forintot hagyok s a tehenek kdziil is
kapjon valamit. Dornokos Istv6nnak,
az itteni harangoz6nak pedig 50 m.
forintot hagyok".

V6grendelet6nek 1. pontj6ban maj-
dani halflrival kapcsolatban ezeket
hagyakozza a piispdk rir: ,Mindenek
el6tt bfin6s r6s Krisztus drriga v6r6vel
megvriltott lelkemet Teremkimnek
adom vissza s az 6 irgalmas keryeibe
ajrinlom arra k6rve 6L, hogy azt
mennyei v6lasztottjai kiiz6 fiilvenni
kegyeskedj6k. Holttestemre n6zve
pedig rneghagf,totn, hory azt a r6mai
katholikus anyaszentegyh 6z szertar
t6sa szerint adj6k rit az anyafiildnek,
amelyb6l vdtetett s a krirolyfeh6r-
v6ri, $rent Mih6ly f6anryal tisztele-
t6re emelt se€kesegyh{z f1oltdra
alatt lev6 rij sirboltban egy rinekes s
min6l tdbb csiindes szentmise6ldozat
bemutafdsa utrin, d6lel6tt 10 6rakor
temess6k el. Ezerrkiviil arra is k6rerh
a f6t isztelend6 szdkeskriptalan
ijsszes kanonokjait tovribb6 a pl6bd-
nos ufakat 6s'a szerzetes rendek
iidoz6 papjait, hogy az elhaldlozdso-
mat kiivetd 3-ih, 7-ik 6s 30-ik napon,
nemkiiliinben hal4lom 6vfordul6jdn
eg6sz egyh6zmegy6mben lelki iidvir'
m6rt ry6szmisdt mondjanak s e szol-
gr{latuk fej6ben szem6lyenk6nt 50-50
denrir tiszteletdijban r6szesiiljenek.
Es itt most m6g eryszer iinnep6lyes
vallom6st teszek az egyedtil iidvdzitti
r6mai 6s apostoli szent hitemr6l,
mert csak ebben akarok meghalni,
hisz annyi ezer v6rtanri is ez6rt on-
totta dics6 v6r6t."

Vr6grendelet6t igy feiezi be: ,,Edes
J6eusom a te dldottkezeidbe ajdnlom
lelkemet 6s arra k6rlek, hogy tiiriild
el s bocs6sd meg b{ineimet, v6gy
magadhoz engem s t6ga angyalaid
t4rsas6g6ban az iisszes mennyei iirti-
mek r6szes6v6.

f'olYtat6sa a 1O. oldalon.

U/.
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Gyerekoldal

A MI MASZKABATUNKRoT

A karcfalvi bal J6gkarne-
vrilk6nt keriilt megrende-
z6sre februdr 7-6n este a
helyi miij6gp6ly6n. Nagy
tirtimiinkre id6n 120 nagy-
szerii, dtletes jelmez bemu-
tatkoz6s 6n lehettiink j elen.

A kezd6st a technika iir-
diige k6sleltette, mivel
nem sikeriilt a pr{lya bej6-

'Y ratr inr i l  megoldani  a
kihangosi t r is t .  Kiss6
hosszadalmasnak ti inhe-
tett a r6sztvev6k sz6mba-
v6tele, deel6zd 6vekben 6t'
lag 45 jelmezes r6sztvev5je
volt a hasonl6 rendezv6nv-

Itt a farsang, itt a bdl,
KdsziilSdih a soh ldny.
Egyik hutya, mdsik macsha,
A harmadih his nyulacska.

(A farsang. Agoston Andrea,
III o. Jen6falua)

,,Kdr, hogy nem volt dijazds, mert
nag:yon sz6p jelmezek voltak. Ury is
gondolom,hory mindenki szeretett vol-
na nyerni valami sz6p dolgot." [Vizi
Orsolya, Iloszt., Jen6falva - Siisiike
jelmez)

,,Igy is nag'yon j6 volt. J6l 6reztiik
magunkat, 6s ez a fontos." (Szab6 Do-
rott5ra, VI.A. oszt., Karcfalva - Arprid
vez6r)

,,J6 volt hory nem dijaztAk a jelmeze

ket mert akkor hdrom ryermek iiriilt
volna, a ttibbi nem." [B6lint
Bernadett, VI.A.oszt, Karc-
falva-H6tiind6r)

,,Egyik aranyosabb jel-

mez volt, mint a m6sik.
Nincs az az ember, aki v6-
lasztani tudott volna. Sen-
ki sem csal6dott, mindenki
nyert." (Brilint Be6ta, VI.A,
Karcfalva-C ig6nyl6ny)

,,Ett sem tudtam volna
v6lasztani ennyi sz6p jel-

mez kiiziil. Nekem a kara-
mella is el6gvolt." (Szentes

Andor, VI.B, Karcfalva -
Bud6sz csal6d)

,,Szerintem igy nagyon j6

volt a j6gkarnev6l, mert mindenkinek
sz6p volt a jelmeze. Dijat is kapott
mindenki, cuhork6t."fKelemen Kinga,
III. oszt.-Karcfalva-Dinos zaurusz)

,,J6 volt igy, mert iry mindenki bol-
dog maradt 6s senkinek nem volt ku-
darc-6rzete.' (B6jte M6ria, VI.A oszt.-
Karcfalva-Mrimia)
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nek, ez6rt nem sz6mitottunk ekkora
6rdekl6d6sre. A befejez6st a rendkiviili
hideg siettette, hiszen a h6m6r6 hi-
ganysz6la -15 Celsius fok al6 stillyedt.

Az idei seregszemle tiibb szempont-
b6l is rendhagy6 volt: ezen az est6n
kiv6telesen nem az volt a fontos, hogy
ki a legszebb, hanem az,hogy minden-
ki €rezze j6l magdt az {ltala meg6lmo-
dott jelmezben. Mit is dijaztunk volna?
A legszebbet? A legiitletesebbet? A leg-
kisebbet? A leghosszabb ideig k6szitett
ruhrit? Esetleg a legszebb ktilcs6nziitt
jelmezt?

Kedves sziil6k! A gyerekek v6lem6-
ny6t is kik6rve megnyugodtunk, hogy
sokkal tdbb gyerek 6s sztil6 tartotta ezt
iry helyesebbnek, mint forditva. 62

ryerek irt v6lem6nyt, ebb6l 48-an he-
lyesnek tartottdk, hogy nem volt dija-
26s,14-en szerett6k volna, ha nyernek
6s dijat is kapnak. L6ssuk tehrit n6hr4-
nyuk v6lem6ny6t:

,,Szerintem nagyon j6 volt a karnev6l
nemcsak az6rt, mett jelmezbe brijtunk,
hanem az|rt,mertnem volt dijazds. Az
a p6r szem cukorka mindenkinek j6le-

sett." (Bogdan Istv6n, III.oszt., Karc-
falva-Kirrlly )

,,Szerintem. kellett volna dijazzitk,
mert ery karamelki6rt nem rSrdemes

feltiltiizni." (Bara Tibor, VLA., Karcfal-
va-Sheriffl

,,Az 6n v6lem6nyem az, hogy kellett
volna dijazni, mert sokan voltak, akik
napokat 6ldoztak jelmeziik elk6szit6s6-
re. P6ldr4ul 6n 6s a bardtom. Mi voltunk
a J6nos gazda 6.s tehene jelmezben.
(Brilint Ervin, Sz6cs Zsolt, VI.B., Karc-
falva)

",,J5, hogy nem voltak dijak, mert
nem a dij6rt tiltiiztiink fel, hanem, hogy
j61 6rezziik magunkat." (Sdndor Izolda,
III.oszt., Jen6falva - Kir6ly)

,,Szerintem kellett volna dijazni, hi-
szen az6rt oltiztiink fel, hogy tudjuk meg
ki6 a legjobb jelmez." (Szekeres Szi}ird,
VI.A. os zt.-Karcfalva-Boszork6ny)

,,Szerintem dijazni kellett volna,
mert a karnev6l ery olyan verseny,
hogy: Ki6 a legszebb jelmez?" (Kosza

Botond-Karcf alva-Polip )
,,J6 volt, hogy nem volt dijaz6s, mert

igy nem s6rt6diitt meg senki, ha nem
kapott semmit." (Bal6zs Levente, IV.
oszt., Jen6falva - Cowboy )

"K6r, 
hogy nem dijaztak, mert 6n

szerettem volna ery sz6p dijat, de ezt
el kell fogadnom. Jen6falvdn az a szo'
k6s, hory mindenki kap dijat, aki feliil-
L6zl<." (Gyenge Anita, Il.oszt.Jen5-

falva - Cigrinyldny )
;,J6, hogy nem volt dijaz6s, mert igy

mindenki egyforma jutalmat kapott:"
(Magyari Apolka, I.oszt., Jendfalva-

Szerzetes)

t
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A TEL on6mnr

A gyerekek nagy iiriim6re m6r janu-

rir elej6n megkezd6diitt a korcsoly6z6s
a karcfalvi j6gpdlydn. Riividesen hatal-
mas mennyis6gii h6 is esett, igy a
siz6:s, a sz6nk6z6.s meg a h6goly6z6s is
fontos r6sze Iett napjaiknak. Elm6nye-
ikr6l a ,,T61 iiriimei" cimii ir6saikban a
karcfalvi harmadikosok sz6molnak be:

,,Ezen at6len az ttirt6nt velem, hogy
6desap6m m6r december elej6n kezdte
mondani, hogy vegy0nk korcsoly6t. De
6n ugyebdr,mint a korcsoly6k legna-
gyobb ellens6ge, azt mondtam, nem
kell! Na, j6. Eltelt egy-k6t h6t 6s a
tanit6 n6ni megk6rt minket, hogy hoz-
zunk korcsolydt. Persze nekem nem
volt, 6s rossz is volt, mert az oszt6ly-
tdrsaim nagyon j6l sz6rakoztak. Aztin
ery ismer6s bevitt minket Szered6ba.
Ott megvettiink a korcsoly6t, a botot
6s a korongot. IIift igy keriilt nekem
korcsolydm, barritaim!" (Bogdan Ist-
vrin)

"A bardtommal elmentiink j6gkoron-
gozni a prilyrira. Sokaig jdtszodtunk,
majd hazamentiink. Ami ut6na kdvetke
zetr.,mdr nem volt olyan nagy m6ka ..."
(Brflint Szabolcs)

,,T6li drrimeim kdz6 tartozik a j6gko-

rongozds es hokunyh6-epit6s. Majd-
nem minden nap korcsolyazom, s igy
egyre iigyesebb leszek. H6hrizakat is
6pitek, igaz kicsiket, de nekem megfe.
lelnek. Ha m6g p6r 6vig ilyen leszek,
biztos, hogy nagyon sokat 6pitek
majd." [Bartalis Levente)

,,A korcsoly6zdsban az a j6, hogy
iehet hitrafele is menni, -i6gkorongoz-
ni. kergetdzni, versenyezni 6s egysze-
riien csak menni..." (Lukrics Csaba)

,,Eml6kszem m6g arra a napra, ami-
kor a testv6remmel 6s 6desany6mmal
korcsoly6ztam. Kicsit hideg voh ezdrl
az arcunkpirospozsgds lett. Nagyon sok-

szor kerli]ttik meg a p6-
ly6t, aztdn hazarhen-
tiink. Rem6lem m6g na-
gyon sokszor megXafink
korcsoly6zni." (Ferencz
Elvira)

,,A jdgkorong szdmom-
ra nagyon fudekds, de
egyben vesz6lyes sport
is. Nem is olyan kiinnyii
korongot vezetni, csele-
ket tanulni. lin is szeret
n6k j6gkorongozni, re-

m6lem ez jiiv6ben meg is tijrt6nik. Ha
nagy leszek, olyan sportold szereth6k
lenni, mint az amerikai j6gkorongo-

26k." (Both Csaba)

,,Milyen j6, hogy nekem van korcso-
lyrim! Nekem nem baletLkorcsolydm
van, hanem iintiitt. Este szoktunk jdn-

ni  korcsolyr izni .  Timivel  sokat
,,buk6zunk", de az netn baj. Akinek van
korcsoly6ja, az szerintem BOLDOG."
(Bir6 Berita)

"Az6rt szeretem a korcsoly6z6st,
mett van benne egy csom6 furcsas6g,
mint p6ldriul a koszorf 6s a piirg6s."
(Kedves Timea)

"Alig vrirtuk, hogy kdszen legyen a
j6gprilya. Torna6rdkon is lernegyiink
korcsoly6zni. Akkor a legjobb, mert
mindenik osztdlytdrsam ott van, 6s
akkor tudunk vonatozni meg ,,ostorv6-
gezni." (Gidr6 M6nika)

,,Amikor bel6ptiink a p6ly6ra, 6des-
any6m elesett. Term6szetes, hogy csak
viccelt, mert amikor az angyal elhozta
a korcsoly6kat, akkor tudott l6pni ben-
ne." (Gribor Lenke)

.:.. : j  
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Both Csaba;rill. o.,
Karcfalva
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Kdt ember kdzti kapcsolat.
L. Szent kdnyv. 2. Aranka bec6zve

3. Egy f6le irris. 4. Uzletekben van
Nem tudhato. 6. F6rfi n6v. 7.
. 8. Kecske...

Karda Mdrta 6s Bdli
Bernadette, VI. A.
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Kedves gyerekek! ime n6hrlny alapvetci illemszabrily,
amelyeket m6g Micimack6 is ismer 6s betart. Ez6rt

nektek is figyelmetekbe ajrinlja ezeket:
. Az olyan kifejez6sek hasznelata, mint a ,,L6W

. szives..." 6s a 
"Ha 

lenn6l olyan kedves 6s meg-
tenn6d, hogy...", nem csak illedelmes, de fiiliitt6bb

hasznos is, hiszen min6l udvariasabb a k6r6s, annril
val6szinfibb, hogy teljesitik azt. i

. Ha figyelmetlensdgb<il, esetleg durvasrigb6l meg-
s6rted valakinek az 6rz6seit, vagl valamelyik testr6sz-
6t, mindenk6pp k6rj bocs:inatot.

. Ha bardtokba vary ismer6sdkbe botlasz, udvaria-
san kdrdezd meg, hogy vannak. Fontos azonban, hogy

6szint6n 6rdekeljen a vdlaszuk.
Milne- Shepard: Micimack6 kis illemtanktinyve alapjrin



, ,Mi lyen 6desek a gyerekek.. ."
mondjuk gyakran. Karricsony el6tt
egy nappal rdjdhettiink azonban,
hogy az id5sek is 6pp olyan 6desek
tudnak lenni, mint a gyerekek.

Most sokan k6t k6rd6st is feltesz-
nek: mi kdze a ryerekeknek az iire-
gekhez, 6s mi6rt 6ppen Kar6csony-
kor aranyosak az iiregek?
. December 23-6n a Csorg6 Fiatalok
Szervezetrinek egy kis csapata el6tt
azt hiszem nyilv6nval6vri v6lt, mi le-
het a kiiztjs a gyerekek 6s az tiregek
ezen modor6ban. N6hr{ny helybeli
c6g trimogatrisrival ugyanis 50 ajrin-
d6kcsomagot 6llitottunk 6ssze, ame-
lyet karricsonyi ajrind6kk6nt olyan
id6s embereknek juttattunk el, akik-
hez az Angyal nem biztos, hogy eill-
togatott volna, hisz volt neki el6g
gondja a gyerekek megajrind6k ozds6-
val. Vajon sikertilt az Angyalnak ak-

MEGLEPTUT TENACSONYRA AZ ID oSEKET

kora iiriimiit okozni a kicsik ktir6ben,
mint az ajrind6koz6 fiataloknak az
id6sek kiiz6tt?

Szek6rre raktuk a csomagokat 6s a
Polgrirmesteri Hivatalt6l kapott n6v-
sorral felkerestiik az 50 id6s sze-
m6lyt. Mindenkin6l el6nekeltiik a
Mennyb6l az Angyalt,6tadtuk a cso-
magot, majd iiriimmel n6ztiik a n6-
nik, bdcsik ragyog6 arcdt, a megha-
t6dottsrigt6l hull6 ktinnyeiket, me-
lyekkel minket is boldoggri tettek. lis
ezekben a percekben nem gy6zttik
ism6telni azt a sz6kapcsolatot, amit
inkribb gyerekekre mondanak:,,Mi-
lyen 6desek..."

,,Istenem ezt kinek kell megkiisziin-
n6m?", ,,80 6ves vagyok, de m6g
ilyent nem kaptam!", ,,Isten fizesse
meg a j6srigukat"- hangzott a h6la, s
az ilyen mondatok utdn mi a gyalog-
kis, a szek6ren val6 ziityktil6d6s elle-

renAcs o r\-Yr IJANI nKozAs

Kar6csonykor mindenki boldog,
6s tele van a szive szeretettel. Min-
denki szerettei kedv6ben j6r, meg-
ajind.ikozza 6ket. Azonban vannak
olyan embertdrsaink is, akiknek ez
a nap is csak olyan, mint a tilbbi,
mivel nincsenek szeretteik, nincs,
aki egy kedves sz6t sz6ljon hozziluk
6s nincs, aki ttir6d6s6vel szebb6 te-
gye ezeknek az embereknek a Kar6-
csony6t.

Ez6rt gondoltunk mi, a Csorg6
Fiatalok Szervezete arra, hory meg-
ajrind6kozzuk a szeretett iinnep6n a
falunkban 616 id6s vagy egyediil 6ki
n5ket 6s f6rfiakat.

K6r6siinkre a karcfalvi Polgrir-
mesteri Hivatal iisszerillitott egy
olyan n6vsort, amelyb6l megtudhat-
tuk, hogy krizs6giinkben kik azok az
id6sek, betegek, eryedtil 616k, akiket
majd felkeresiink. Ezen a listdn kir-
rtilbeliil 50 szem6ly szerepelt. Ez-
ut6n a karcfalvi 6s jen6faivi c6gek-
hez fordultunk t6mogat6s6rt, hiszen
sajrit erdnkb6l nem tudtuk volna biz-
tositani a teljes anyagr h{ftteret. Az
igy risszegytilt p6nzb6l iisszer{Ilitot-

tuk az ajrind6kcsomagokat, 6s e16k6-
szitetttik a sz|toszfl4sra.

2004 december 23-6n elindultunk,
hogy felkeresstik a n6vsorban sze-
repl6 szem6lyeket. Egyenk6nt elllto-
gattunk az idrisekhez 6s ritadtuk a
csomagokat egy sz6p karS.csonyi
6nek kis6ret6ben. Mindenhol nagy
szeretettel fogadtak, 6s 6n azt hi-
szem, hogy el6rtiik a c6lunkat: orij-
met szerezttink azoknak, akiknek
m6sk6ppen ez nem adatott volna
meg ezen a sz6p tinnepen.
. Kdszrinjiik a v6llalkoz6knak, akik

t6mogatrisukkal hozzrij6rultak ah-
hoz, hogy szebb6 tegyi.ik n6h6ny
ember Kar6csony6t, 6s egyben el-
nlzlst k6riink azokt6l az szem6-
lyekt6l, akik rigy 6rzik, hogy hozz6-
juk is el kellett volna Litogassunk,
de valamilyen okb6l kimaradtak a
listrinkr6l.

Kezdem6nyez6siink siker6t ta-
pasztalva szeretnrlnk hagyom6nyt
teremteni a karricsonyi ajrind6kozds-
nak.

n6re nem 6reztiink f6radtsrigot. J6l
esett, hogy mindenki megkcisziinte,
megdlelte az ajdnd6k ritad6jdt, vagy
megszoritotta akez6L.

Ereztiik, hogy itt van Kardcsony,
hogy kiiztiink jrir a szeretet, 6reztiik
szivet melenget6 jelenl6t6t. Lehet,
hogy a hideg ellen6re 6pp ez6rt nem
f6ztunk? Olyan apr6s5g, m6gis mi-
lyen nzigy tirdmet lehet okozni egy kis
figyelmess6ggel. Persze mindezt
nem val6sithattuk volna meg sajdt
er6nkb6l, ez6rt ktisziinet mindenki-
nek, aki b6rmilyen csek6lys6ggel is
besegitett.

Ugyanezen 50 szem6lynek a Barta-
lis csalid egy-egy szek6r tiizif6tjutta-
tott, akik igy nemcsak lelkileg, ha-
nem testileg is 6rezhett6k az ai6nd6'
kozris meleg6t...

Antq.l Li.lla

H6l6s kijszdnetiinket fej ezzikki a
kardcsonyi meglepet6s-csomagok
iisszerillitrls6h oz hozzi$irulo c6gek-
nek, szem6lyeknek:

Bartalis csaldd Ftlr6sztelepe
Viola Gy6gy szertir (Karcfalva)
Kr{lmrin iizlet (Karcfalva)
Sajtgy6r (Karcfalva)
Csarnok iizlet (Jen6falva)
Antal Gyula iizlet (Karcfalva)
Antal Ern6 vend6glS
VirSgiizlet (Karcfalva)
Bara iizlet (Karcfalva)
Kajt6r Magdolna 6s Bir6 Gabriel-

la iizlet (Karcfalva)
Virrigiizlet (Jen6falva)
Zs6k J6zsef iizlet (Jen6falva)

Csorg6 FiatalokSzScs Ldszl6
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Mai profitorient6lt vi l igunkban
gyakran brijkel cselekedeteink miigdtt
ed.'a kdrd6s.

N6hrinyan azonban rigy gondoljrik,
hogy minden tetttiket a szem6lyes 6r-
dek kell, hogy vez6relje, m6sk6nt mi6rt
is tenn6nek valamit. Term6szetesnek
tartjrik, hogy brirmit tesznek, abb6l ne-
kik hasznuk kell legyen. Ha valamilyen
nemes c6lt t6mogatnak akkor azt csak
rigy teszik, ha a neviiket kiirjdk nagy
betiikkel p6lddul a falu hirdet6 tilhirejd-
ra. Az alabbi, 6s ehhez hasonl6 gondo-
latokkal egyik jen6falvi keresked6 Li-
tott el minket gazdagon, mikcizben ka-
r6csonyi akci6nkhoz kerestiink tdmo-
gat6kat. Id6zet kcivetkezik:

,,Ha timogaf6st adok a falunapokhoz,
akkor illene, hogy egy eb6dre meghivja-
rd, vagy legaldbbis adjanak eg1' kanril-
lal abb6l a sz_rb6l (bocsdna! ism6tlem
sz6 szerint id6zek) amit ott a pdlyasz6l6n
kotyvasztottak. Amikor kirt6nelmi vet6l-
kedcit szerveznek, hdt ne jiijjenek hoz-
zdm tdmogatils6rt, mert az nem rigy
miikiidik. Esetleg adok egy doboz
nripolysaeletet, de azt,6n osztom ki, hogy
l6ssatn, hogy a gyermekek kaptrik meg.
Itra kardcsonyi csomagot osztanak 6s
szdmifanak az 6n tAmogatiisomra, hdt
jiijjiin oda a szervezetnek, aki szervezi,
az elncike 6s k6rjen 6, ne holmi,,ak6rkit"
ktitdjdn oda. Kiilrinben is azt nem igy kell
csinr4lni. Az mind sz6p, hogy az id6sek-
nek 63 egyediil 6l5knek t€gyiik szebbd a
karricsony6t, de hdt nekem ez hol 6ri
meg? Azt ugy kell csindlni, hogy a cso
magra sz6pen felirjuk, hogy melyik c6g
adta 6s persze 6n adom dt."

Mrir 6vek 6ta ilyen 6s ezekhez hason-
l5 mondatokkal fogadnak ebben az iiz-
letben amikor valamilyen programunk
rnegval6sitrisS.hoz anyagi tdmogalSst
keriink. Nincs azzal semmi baj, ha
valaki nem 6rt egyet veliink, ha nem
akarja tdmogatni az adoLt c6lt. Viszont
az a becsiiletes, ha ezt vrillalja. Nem
kell elmagyarS,znia, hogy mi6rt nem
akar t6mogatni.

A tisztrinldtas v6gett szeretn6m el-
mondani, hogy szervezetiink, a helyi
e l<i i j  dr6kkal ,  ko z inLezm6nyekkel
egytitt olyan c6lok megval6sitris6n f6-
radozik amelyek a kdzriss6get szolgdl-
jak. Kiaddsaink nagy r6sz6t igyek-
sztink p6lyrizatok utj6n megszerzett
p6nzekbSl fedezni. Ha ez nem sikeriil,

6vente egyszer vagy k6tszer a helyi
vdllalkoz6kt6l is k6riink t6mogatrist.
Az 6vek sor6n azt tapasztaltuk, hogy
mdsok is annyira saj6tjuknak 6rzik a
kiizciss6g iigyet, mint mi. Es termesze-
tesen mindig gondoskodtunk, hogy t6-
mogat6ink kil6te nyilvdnossdgra ke-
rtiljiin. A kardcsonyi csomagban is volt
egy k6peslap, amelyen feltiintetti.il< a
hozzdjfuvl6k neveit. De megdiibbent6,
ha valaki a kardcsonyi ajrind6kot sajrit
rekl6mozdsa c6ljrib6l akarja felhaszndl-
ni. Ezt felt6telk6nt szabni ahhoz, hogy
hozzdj6rulok-e vag:y sem az legahibbis
furcsa l6lekre vall. Tal6n m6sk6nt gon-
dolkozna, ha ldtta volna a kcinnyeket
6s a hrikls tekinteteket, melyeket a
szer6ny csomag kivriltott.

Tisztelt vrillalkoz6k! K6rem. ne td-
mogass6k azokat a c6lokat, amelyekkel
nem 6rtenek egyet. Ha nem biznak
benniink, k6rem, ne adjanak. Nem sz6-
gyen azt mondani, hogy 6n nem tdmo-
gatom az ifjrisrigi szewezetet, a faluna-
pot stb. Ne aldzzanak meg azzal,hogy
kcinyiiradom6nyk6nt juttatnak, mint
egy koldusnak. Sajdt falujukat, kiiz<is-
s6giiket n6zik koldusnak ezdltal, 6s
mindenkit megal6znak vele.

V6gezetiil m6g csak annyit, hogy ha
el6deink is mindig csak azt kerdezt6k
volna, hog;r,,nekem hol 6ri meg?" lenne
ma iskoldnk, kdzs6ghrizunk, kulturotb
honunk? Lenne egyriltal6n 6let ebben a
faluban? De elmondhatjuk, hogy a kG
ztiss6g6rt illdozatot hoz6 lelkiilet nem
halt ki teljesen ma sem. igy lehet miij6g-
prilydnk, telehdzunk, futballpalyank stb.

Szab6 Kdzmdr

NEKEM HOL NNr PING ?... UANTONFFY GYORGY
VNCNNNOELETE

Fofytatds a 6 olda1r6l.

V6giil 6 csriszriri 6s kirr4lyi Fels6g6-
n6l, legkegyelmesebb Uramnak ve-
lem szemben oly sokszor tanrisitott
j6sr4gri6rt 6s fiildtte kitiintet6 magas
kegyei6rt leghrilisabb kijsztjnetemet
fejezem ki s h6dolatteljes tisztelettel
6,s alilzaft,al m,6g az,6rt az utols6 ke-
gy66rt esedezni bdtorkodom, hogy
cs6szdri, kirrilyi 6s fejedelmi hatal-
mrin6l fogva ezt a v6grendeletemet
cisszes pontjaival 6s zrirad6kaival
e gyiitt legkegyelmesebben me ger6si-
teni kegyeskedj6k. E kegy6,6rt, azt
kivd.nom, nffitsa min6l hosszabbra -,_
s tegye 6lland6an boldoggri rls szeren-
cs6ss6 ,igv 6 Fels6ge, mint a fens6-
ges csdsz6ri csal6d 6let6ta Teremt6.
Amen.

Kelt Krirolyfeh6rv6rott, piispdki
palotdmban, az lJ, 1721. 6v6ben,
szeptember h6 5-6n."

A leirtakb6l }ithatjuk, hogy mai,
elanyagiasodott, kapzsi vildgunkhoz
viszonyitva, a mfltban (is) voltak
olyan vezet6 szem6lyek, akik hatal-
muk csricsdn sem feledkeztek meg
az ijket elindft6 kiirnyezetiikrrjl, fa-
lujukr6l, rokonaikr6l. P6ldrijukb6l
sok mai vezett tanulhatna igaz em-
bers6get.

Fornisanyag:
Dr. Temesud.ry Jdnos: =
Hdt erddlyi ptispt)h uegrendelete

Antal Csaba
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FILMFO RGATAS HARGITAFUNO 6N

Mrilt 6v december 1. 6s 16-a kiiziitt
filmforgat6s helyszine volt Hargita-
fiird6. Az egykori kaolinbdnya hely6re
6pt i l t  d iszlet-vdrosban k6szi i l tek
Kamondi Zolt{n neveS rendez5 filmj6-
nek, Az 6rsek kitogatdsdnak t61ijelene-
tei. A forgatokrinlw Bodor Adam, Ko-
Iozsv6ron sziiletett, jelenleg Magyaror-
sz6gon 616 ir6 azonos cimii reg6nye
alapj6n k6sziilt. A magyar-olasz-romdn
koprodukcioban j6tszik Tijr5csik Mari
is, a f6szerepet pedig Adriano Gianni-
ni, sikeres olasz szin6,sz alakitja.

A cselekm6ny valahol a Krirpdtok
heryLincai ktizt ery eldugott telepiil6sen
jdtsz6dik. A Bogdanski Dolina nevf sz6-
zadeleji kisvdrost id6zd diszlet 6piiletei
hez 3000 kribm6ter f6t hasznriltak fel. A
v6rost szem6thegyek veszik kiiriil, a ci-
viliz6ci6t6l el6rhetetlen tdvolsdgban.
Mintha itt is rendszervdltis kirbent vol-
na: a ktirny6k urai, az egykor rettegetb
hegyivad6szok helyett most m6r a pa-

pok. Igaz a pletyka szerint csuprin rij
g{nyrtt iiltijttek 6s szakrillt niivesztet'
tek a volt ezredesek 6s katondk. A
helyb6liek - eliilj6r6k 6s polgdrok - az
6rsek l6togaLisrit vrirj6k, azt, hogy va-
lamelyik h6tv6g6n begiirdiiljtin a falu
dllomdsdra az illusztris vend6g fekete
sinautoja.

Kiizs6giinkb6l titbb mint ijtven sze-
m6ly vett r6szt statisztak6nt a t6li for-
gat6son. Szdmukra teljesen ismeretlen
volt, hogy mibdl r4ll egy film forgat6sa,
ez6rt az el6k6szit6 - szervez6 munkdk
sor6n a rendez6 szem6lyesen'is ellito-
gatott Karcfalvdra, hogy felk6szitse a
vrillalkoz6 kedvii statisztdkat a kem6ny
munkdra. December 1-tdl, n6ha mdr
reggel, mriskor pedig este, d6lel6tt
vagy d6lutdn percre pontosan gyiile-

keztek a statiszt6k 6s indultak Hargita-
ftird6re. Az is megtiirt6nt, hogy 6rdkon
6t iildiig6lve, egym6ssal viccel6dve,
trirsasjdt6kokat jritszva v6rakoztak,

hogy sorra keriiljenek, de amikor az
asszisztensek sz6ltak, hory menni kell,
a nagy-hidegben hosszri 6r6kon 6t sok-
szor ism6telt6k ugyanazt a jelenetet,

ami m6g a tapasztalt szin6szek szdm6-
ra is megterhel6 volt. Az asszisztensek
h6rom nyelven, magyarul, rom6nul 6s
angolul utasitottrik a szerepl6ket, ez6rL
a statisztdknak mindh6rom nyelvet fi-
gyelembe v6ve kellett. dolgozni. Ez a
munka olyan 6lm6nyt nyrijtott szdmuk-
ra, hogy szivesen k6sziilnek a ny6ri
forgatdsra is, amelyrdl m6g nem tudni
pontosan, mikor kezd6dik.

A miiv6szfilm bemutat6s6ra vdrhat6-
an 2006 elej6n keriil sor.

Bodor Addm reg6nye, Az 6rsek l6toga-
t6sa megtalilhat6 a kiizs6gi kiinyvb6rban
is. mindenki szdmdra hozzif1rhet6.

Kozma Anna

Forrd.sanyag: Bod.or Adam regdnye,

Transindex

TEPERToS POGACSA
Hozz6val6k:50dkg liszt, 30dkg da-

r6lt tepert6,2 tojds, Sdkg margarin,
Sdkg 6lesztri, kev6s cukor, izl6s sze-
rint s6, sziiks6g szerint tej.

Elk6szit6s: az 6leszt6t langyos tej-
ben kev6s cukorral 6s liszttel megfut-
tatjuk.

A tojr{sok stug4\ift a s6val 6s a mar-
garinnal elkeverjiik. Alisztet a megfut'
tatotb 6leszt6vel, a kikevert tojris sr{r-
gdjdvat 6s tejjel kiizepes kem6nys6gri
t6szti:it. ryirjuk, majd letakarva lan-

ryos helyen megkelesztjtik.
A megkelt tdsztitt lisztezett nyfjt6-

deszkrin kb. f6l centim6teres vastag-
sdgrira nyfjtjuk, majd a feliilet6re
egyenletesen rrikenjtik a tepert6t. A
t6sztift cisszehajtogatjuk, majd hiivijs
helyen pihentetjiik. A nyrijtris, hajto-
gat6s, pihentet6s miivelet6t m6g
megism6teljtik. Az igy elk6szitett
tdsztift 2-B cm vastagra nyrijtjuk, te-
tej6t k6ssel bevagdaljuk. Lisztezett
tepsiben siitjiik.

LINZERTESZTA
Hozztnal6k: 1509 sz6jaliszt, 3509

kukoricaliszt, 15dkg oliva olaj, 15dkg

UrSVNU RECEPTEK

m6z, 1\2 teriskandl s6. Ezeket kever-
jiik tissze, majd tegytik d hiit6be 3 - 4
6rdra. Ha kivettiik eryengessiik at6sz-
t6t ery stit6papirral b6lelt tepsibe, dnt"
siink rri lekvdrb, majd sz6rjuk meg
durvdra vdgott di6val. Kdzepes Lingon
30 - 40 percig siitjtik.

DIOS KOCKAK
Hozzinal6k: 17 dkg m6z, 40 dkg

liszt, 15 dkg vaj, 3 tojris sdrgifa, l/2
csomag stit6por, ery f6l citrom h6ja
6s leve, 15 dkg mdlnadzsem. Tojrisfe-
h6rje hab: 3 feh6rje, 10 dkg dar6lt
di6, 10 dkg cukor.

Elk6szit6s : gyirr6deszk6n iisszedol-
gozzuk a puha vajat 6s a siittiport.
Hozzfftesszik a srirgrikat, m(tzeL, f(i-
szereket, a citrom lev6t 6s h6jdt. J6l
iisszedolgozzuk, majd egy kizsirozott
tepsibe helyezziik, megkenjiik mrllna-
dzsemmel, s rdtessziik a di6s toj6sfe-
h6rje habot. Azonnal siit6be tesszi.ik,
s ktizepes Lingon zsemlesziniire siit-
jiik. Kihillve kockdra vrigjuk.

BiBORMARTAS
Hozzisal6k:7 adag majon6z (1 toj6s-

b6l), 2 dl tejfiil, 2 csapott ev5kan6l
ketchup, ttirtitt bors-izl6s szerint.

A majon6zt a te j f i i l le l  meg a
ketchuppal higitjuk, 6s borssal izesiL
jiik. Ktiliinf6le siiltekhez saldtaijntet-
k6nt kivril6.

PIKANS SAJTKRfM
Hozz6val6k:5 dkg reszelt fiistiilt sajt,

5 dkg reszelt sajt, 5 dkg vaj ,2 evSkanill
stirti tejftil, 1 ev5kanril mustdr, 1 teas-
kan6l paradicsompiir6, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 mokk6skan6l porcukor, s6,
6riilt feh6r bors, izl6s szerint.

A hozzinal6kat (a vaj kiv6tel6vel)
kever6t6lba tessziik, majd rdtintjiik az
olvasztott, de m6r nem forr6 sajtot 6s
a darabos vajat. Habosra keverjiik,
majd lefedve a hiit6szekr6nyben f6l
napig 6rleljiik. Keny6rre kenve fo-
gyasztjuk.

TEJFOLOS TUR6KREM
Hozzi:al6k: 25 dkg tehentrir6, 2 dl

siirii tejf<il, 1 csokor zdldhagymaszdr,
izl6s szerint s6, 6riilt feh6r bors, csipet-
nyi cukor.

A teh6ntrir6t rittcirjiik, majd iissze-
keverjiik a tejfiillel, az apr6ra vdgott
harymasz6rral 6s izl6s szerint fiisze-
rezve, j6 hidegen trilaljuk. Keny6rre
kenve foryaszthat6.

Gegd Csilla 6s Antal Lillo'



Tudja-e hogy?

- M6rciust6l vr{ltozik az utcai vi
S,gitds programja: este 7 6rrit6l 6j
szaka f6l f-ig, valamint reggel

6-ig.
- A karcfalvi Larix ktizbirtokos-

tiirv6nysz6ki elj6rrist inditott a
Neam! megy6ben levci k<izel 1400

ir erd6s 6s legel6s tertiletek
isszaszerz6s6re. Az iigyben a bir6

s6g egy szakc6get (expertiza)
zett ki e teriiletek hafiirainak pon
azonosftdsdra.

- Az elmult 6vben megielent 1
kormdnyrendelet 6rtelm6b en ezen-

bul a kiizbirtokoss6gi erd6kbrjl ma-
m6lyek nem termelhetnek ki

t.Eztamunk6t csak
6s enged6lyezett c6ge

ik. Ez6rt a lakossrignak
rit mell6 kitermelt f6t adhatjrik

t6l lkoztatta lapunkat Mikl6 s
irtokossrigi eln<jk.

A CSIKJEN6FALVI Ar-r,at,
RVOSI RENDNL6 FELHfVJA
szarvasmarha, sert6s es juhf6l6ket
fi6 gazdtrk figyelm6t, hogy megkez-

6d<itt ezen allatok egyedesit6s6t (fiil-
zdmozS,sift) c6lz6 akci6, amely kdte-
ezd 13s di jmentesen t i i r t6nik.

Ugyacsak folyamatban van a lovak
I6pfene 6s tetdnusz elleni v6d6oltdsa

, majd mdrciusban 6s dprilisban a
vasmarhdk l6pfene elleni oltdsa 6s a

szrir6tesztek elv6gz6se kiivetkezik.
Azok a lovat tart6 gazddk, akik m6g

nem k6rtek a tulaidonukban lev6
tok elektronikus nyilv6ntart6sba vd

stirg6sen tegy6k meg, mert ez
otelezS 6s en6lkiil tilos a lovak eladri-
., cser6l6se, Ievdg6.sa stb.
A tiirv6ny 6rtelm6ben szigoruan ti

os a beteg, illetve a fert6zcitt 6liato
ddsa, kivitele a kcizs6g teri.i1et6r5l,

fedeztet6se, herelese, operdl6sa,
egelcire val6 kivitele, kcizds etet6kb6i,
tat6kb6l val6 takarmdnyozdsa, i

sa. A beteg 6llatokat csak szakorvosi
ilgyelet meilett az ilyen c6lra e
yezett vrig6hidakon lehet 6rt6kesi-

teni, kiz6rva az egydni felvds6rl6s le-
het6s6g6t.

Dr. AntolVidor,
kdrzeti d.llatoraos

Egy szdhely bdcsiha rdszegen botor-
hdl hazafeld. Nehimeg egy ldmpaosz-
lopnah: - Elndzdst kdrek - mond,ja
udu ariq.san. Kis idd mrtlua nehitithiizih
egt hdznah: - Bocsd,nat - rnondja.
Arnihor harmadileszor is nehiiith\zih
ualamineh, azt mondja magdban:

(A po6n a megfejt6sben olvashat6:
vizsz. l, fiigg. 32. Z6rt betiik: F, L,
M, M, M, E, O, 0)
vizsznrrns:
12. Felm6r6s formrija. 13. Eskiid6-

zik ... 6s holtakra. 14. Gyilkol. 15.
Vizi mad6r. 17. Fakorona r6sze. 18.
Magot s26r.20. Vd.r maradv 6nya.2ir.
Sorszrimk6p 26. 23. Dal. 25. Nem kell
Lobb. 27 . Le. 29. Zsogiidi trijk6pfest6.
31. Aki ..., az rryer.33. Kibont koze-
pe! 34. M6sol6 eszkdz. 36. Orosz te-
repj6r6 m6rka. 37. A bfvdr teszi. 39.
Csik, ..., Hriromsz6k. 41. HLO 43.
Kdszon kezd6betrii. 44.Yizi iilat. 47.
Meztelen ntii test miiv6szi {brdzolir
sa. 48. Hangtalanul ldt! 51. Atmegy
az uttesten. 55. AX6 vrz.56. Moldvai

megye. 57. Falunkbeli diszk6 neve.
58. Varr6 eszkoz.

rUcc6r.ncns:
2. Korg6 gyomorral. 3. A fel ellen-

t6tje.4. RSP 5. ...egy 6jszaka mes6i.
6. A rombusz ...-i mercilegesek egy-
m6sra. 7. J6gbe vdgott lyuk 8. A
tiibbs6gi nemzet r6gies megnevez6-
se 9. Kirrily n6metiil. 10. Fahasogat6
szerszdm. 14. Az 6 tulajdona. 16.
Imre 6s Emma kezd6betiii. 19.
Gy6gyndv6ny arom6k. 22.
Gyulladr{sgritl6 hatrisir gy6gynri-
v6ny. 24. Titkosiigyniiks6g. 26. Elir,
majd 6sszekavar!  28. J6, jobb,
...jobb. 30. YOLG 35. Harag,6llapot.
38. ... Ferenc, magyar ir6. 40. Vala-
mire rril6p. 42. Tanit. 45. .., arcu
l6ny, Csdszrir Ekjd. 46. Afrikai or-
szitg rdsze! 48. Feneketlen ..., a k6r-
ny6kiink<in ta}ilhat6. 50. ...anyag,
dirikoknak. 52. Ti6d, latinul. 53.Meg-
gy6z6d6s. 54. Hideg v6ge!

Kdszitette: Ges6 Csilla

El6zd lapszd.munk megj elentetdsdt
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