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2004 december 5-nek 6tka m6g
mindig fiij dalmasan gyirizlk a magy ar
t6rsadalomban. A rosszul id6zitett 6s
m6rges politikai propagand6val el6-
klszitett n6pszav azis eredm6nye meg-
gondolatlan, 6riilt reakci6kat vdltott ki

] ,,s6rtett f61" koreiben, aki kdptelen

fvolt jozanul m6rlegelni 6s teljesen

| 6rzelmi sikra terel6dve reagdlta le a

lt<irt6nteket. Az erdllyi politikai elit

l6vatosan fogalmazva csak annyit

liizent: a tdrtdntek6fi nem a magyar

I n6pre, hanem a politikusaira kell
I haragudni.

] A kij6zanod5s els6 jelei akkor mu-
Itatkoztak. amikor a turisztikai vdllal-

I koz6k r6drjbbentek, hogy elveszitett6k
I a tdli vend6geik - 6s egyben bev6teleik

l- nugy resz6r. 6k m6r ekkor beliitt6k,

lhogy m6giscsak magyarok, 6s tulaj-

I donk6ppen nem is haragszarnk az

lanyaorszhgi testv6reikre. De a tome-
] geket ez nem 6rintette. 6k mrircius 15*

l6n a magyarorszdgi kiildotteket kifii-
Itlnilve, mig a rom5n korm6ny sz6-

6it vastapssal dijazv a bizony gattilk
a demokratikus szellemben kiforrott
gdzcis nemzeti dntudatukat. A szerve-
z6k pedig valahogyan kifelejtett6k a
mrisorb6l az tfikos idej6n sziviink leg-
m61y6n dddelgetett nemzeti im6nkat, a
himnuszt, amelyet a tilalom buk6sa 6ta
konnyekt6l elcsukl6 hangon, buzg6n
dnekelttink minden ad6d6 alkalommal.

Teljes sikerl kdnyvelhet el az, aki a
n1pszavazdst a magyars6g t<irdkeny
nemzeti egys6g6nek megbont6s6ra
haszn6lta fel. Az eredm6ny meg-
ddbbent6. Az amirgyis dnncin magSt
marcangol6 hir6ben 5116 magyar n6p
felvette a csalit, lenyelte a horgot.
Ezer6ves ittldtrink sor5n sokadszorra
ism6t egym6s tork6nak esttink.

Tirllihegett sdrt6ddttsdgiinket eny-
hiteni egy, a magyar korm6nypdrthoz
kdzel 6116 c6g a magyar ad6fizet5k

19,6 milli6 forintj6b6l egyest6s vigasz-
tal6 g6lamiisort szervezett 2005 riprilis
29-6n Nagyv6radon. A pdnzt a
szewezo nemnyilv6nos pilyfnaton
nyerte el az Orsz6gos R6di6- 6s
Televizi6 Testtilett6l. igy a nagycsalil-
dos v6radiak ingyen vigasztal6dhattak,
m6sok pedig potom 300.000 lejdrt old-
hattdk fel n6pszavazisi csal6-
dottsSgukat, playbackr6l hallgatva a
fel16p6 el6ad6k felvdteleit a tobb-
szcirrisdre felpump6lt kdlts6gvet6sr.i
rendezv6nyen. A vigasztalils olyan
remekiil sikertlt, hogy a j6mbor viira-
diak teljesen megfeledkeztek arr6l,
hogy szrik m6sfdl h6nappal el6tte kifii-
tyiilt6k vigasztal6j ukat.

A felejt6snek amirgy kulcsszerepe
van a tdrt6nelemben: ennek kriszdn-
het6, hogy 6npusztit6 n6piink m6g 61.
Csak igy lehets6ges, hogy magyar a
magyarrlal, 6vr6l - 6vre egyiitt eml6-
kezik meg a csiksomly6i bricsrin ar'6l a
napr6l, amikor vdres kiizdelemben
legyozte magyar a magyart. Akik
egykor a Szizany|hoz foh6szkodva
kdrt6k a mennyei segits6get ndptk fiai
ellen vivott harcukban, most, f616ves
s6rt6dritt testvdrtagadris ut6n Pi.ink<isd-
kor levettdk a fekete szalagokat
nemzeti szinti lobog6ikr6l 6s megta-
gadott vdreikkel egytitt 6nekelve a him-
nuszt k6rt6k Isten iild6s6t n6ptinkre.

Az dlelmes keresked6k m6g rem6l-
hetnek n6mi tdbbletbev6telt a fekete
alapon, nemzeti szineinkbe keretezett

,,IGEN" feliratu pol6k elad6s6b6l, de
az id6 lassan elmossa ez ut6bbi
marakod6sunk f6jdalm6t is, helyet
adva a kovetkez6 pofonoknak, ame-
lyeket tartogatunk testvdreink szSmbra.
Es kdzben egymds kez6t fogva k6rjiik
Istent, hogy kiildje el rednk a
Bdlcsessdg Lelk6t.
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Bizonydra sokan rnegkerdeztek, hogy
mi ez a nagy felfbrdulds a kozsdgben,
anrikor az utcitk ment6n a kiikinf6le er6-
6s kotr6gepek munkdhoz l6ttak ds hosszri
sdncokat iistak. Nos, val6szinii, ma mir
mindenki tudia es 16tja, h.ogy a Szekasz6
61ta1 rniir isrnertetett SAPARD plograln
kereteben hozzffbgtak a kozsegi viz-
h61 6zat kivitelez6s dhez.

Telepiildstink 6let6b6l
is rnegold6dik. A kivitelez6s 6rteke tcjbb
mint 24 mi1li6rd lej (Szenttarn6st is
bele6rtve), amit. EU-s pLlySzat trtjin
nyert a krizsdg.

A fdlredrtds kedvedrt mdg egyszer
hangsirlyozzuk, hogy urindez a lakossrig
pdnzbeii hozzi$ilrtiitsa ndlkiil va16su1
meg, a helyi kciltsegvetesb6l csak az trlla-
rni garancia Lrt6n j6r6 kamatot kell
kifizetni. A kivitelez6 igeretet betartotta

6s a sajirt munk6sai rnellett helyi
ernbereket is alkalmazott erre az id6szak-
ra. A vizlr6l6zat {tadfsirnak hat6r'ideje
2005. november 30.

A polg6nlesteri hivatalban a ghz-
h|lozat helyzetdvel kapcsolatban ehnon-
dottiik, hogy a 40 o/o-nyi lakoss6gi hoz-
zijiruli.s a rni rdsztinkrcil rnegtcirl6nt,
most miir a szomszdd f-alu lakossdga kel-
lene ,,mozdu1jon", s akkor a Hargita G;iz

rdszvenytiirsas6g folytathatn6 a munk6-
Iatokat. Ezert a megvdsdrolt gdzcsovek
m6g mindig a helyi tan6cs udvar6n
Llthat6k. Vajon rneddig'/

A tavasz folyarn6n megtrlrtdnt a
ktizsegen 6thalad6 es a telen elegge
megrongdl6dott megyei irtszakasz kija-
vit6sa is. Hogy mennyire tart6s az alka1-
mazott m6dszer, an 61 mindannyian ineg-
ev6zddhettlink az elmirlt dvek sorin.

A helyi tanfcs mellett
miik6d6 Goscar nevii kozs6g-
gazcl6lkod6si t6rsasiig alkal-
mazottai a kdzsegi utak. a
mell6kutc6k javitrls:ival fog-
lalkoztak, arnit a zolddve-
zetek takaritdszir al egyti,
folyamatosan v6geznek. v

A h6ztartdsi hulladdk cissz-
egytijt6sdre vonatkozoan tij 6-
koztattak, hogy legut6bbi

rildsdn a helyi tan6cs drdernben dontott
ezzel kapcsolatban ds versenyp6ly6zat
kiir6s6val igyekszik megtaldlni azt a sza-
kosodott ceget, amely rnegoldja a szemdt
elsziiilit6s6t.

Mindaddig a polgannesteri hivatal
ke11 gondoskodjon a szernetgyii jtds
rnegszervezds616l.

J:, Szilveszter
Farleas Bedta

2005 6prilis 6-itn, szerclln az
Konzorcitun Szeksziird nevti
nragyarorszSgi ceg, arnely a
kiviteiezesi versenyp6ly6zatot
megnyefte, a helyi vezetcik jelen-

ldtdben eivdgezte az ,,eis6 kapa-
v6g6st" Jenritalv6n, ahol mzir a
kutak rnelyfirrdsira is sor keriilt.
Az6ta a rmrnkdlatok j61 haladtak,
folyamatosan f'ektetik 1e a ve-
zetdkeket az r"rtclrkban. Mire e
sorok megjelennek, m6r kilo-
mdterekben merhetiiik a lefektetett
vezetdkek hossz6t. Nehol, tobbnyire
utcdk keresztez6d6sdndi betonaknfkat
kdpeznek ki. arnelyekben rrajd a
csaptelepek ds a t[izoltiishoz nelktiioz-
hetetlen, ir.n. tiizcsapok kapnak helyet.
Ugyanakkor a vezetdk tisztitzisakor cisz-
szegyiilt vizet is innen szivattyfizzhk ki.
Egyel6re ezt a vizet a h6zakhoz nem
vezetik be. cie a kdsrlbbiekben ez a kerdds

Oltviz

Felhivjuk az erdei kasz616k tisztitfs6t
vdgzrik figyehndt, hogy az dsszegytijtott
6gak es mfs szem6t eldgetdsdt 611and6
feliigyelet n'rellett v6gezzdk. Munka
befejeztdvel vizzel vagy fdlddel oltsrik e1
a tLizet. Tilos az avar felgyirit i isa!

Megkdrjtik mindazokat, akik a fbly6k
kcjzeldben laknak, hogy a szemetet
(rothadt burgonydt, stb.) ne ontsek (mdg
ljszaka vagy este se) a foly6partra.
foly6rnederbe. Ez6rt a viztigyiek szigo-
rfran biintetnek. A kriztertileteken, utak
rnentdn is 6rizzi.ik meg a tisztas6got

A cstitciilriki piacnapokon az eTad|sra
sz6nt 6llatokat kdrjiik kivinrri az effe
kijelolt helyre (barompiacra), ahol iv6viz
is tal6lhat6 az 611atok szdmira. Tilos a
papilak korny6k6n, a f6irt rnent6n szek6r-
rel, aut6vai dllomdsozni es ott a v6s6rt
lebonyolitani.

A polg{rmesteri hivatal felhivdsai

Az utobbi id6ben tcibb elpusztult 611a1
teterne volt l6that6 az utak rnentdn,
kertekben vagy a mez6n. Ezeket a dog-
kirtba kell vinni, vagy otthon 1 rn mdly
gcidrcit dsni, ide betenni, rndszl6vel leon-
terri. rrra.id folddel 

!;tf.- '

A vizvezetek dsdsdval az utak, utcdk
egy-egy szakaszhn egyel6re nehezebben
lehet krizlekedni annak ellendre, hogy a
vezetek lefektet6se ut6n a fcildet
6lta16ban azonnal visszatrimik. Legytink
tiirelemmel, mert kds6bb a gepek vissza-
ternek. a nyomvonalon tijra rendezik a
foldet 6s ezzel egyidejiileg a megrong6lt
itszakaszt is megjavitj6k. Ha kiikincisebb
rendellenessdget dszlelnek, k6rjtik jelent-
sdk a polgrinnesteri hivatainfl.

t**
Kdrjiik az adShitrllekosokat, hogy

igyekezzenek .kifizetni a hdz- illetve
teriiletad6kat, ugyanis rn6rcius 16-t61

napi 0,06 o/o kamatot sz6moiunk ra.
A rdgebbi ad6soktol vdgrehajtds tilii\rz

fogjuk behajtani a1 
;|naradt 

iiletekeket.

Felkdrjiik a lakoss6got. hogy az utak
nenten, a s6ncokban vagy a h6zak elcitt
huzarnosabb ideig ne tdroljanak sem-
mifdle dpitkezdsi anyagat. Szintdn tilos a
mezogazdasdgi gdpek parkoldsa az
emlitett heiyeken (szezong6pek kiv6te-
ldvel, ideiglen"r"rI.**

Figyehneztetjtlk az esztenabir'6kat,
pd,sztorokat, hogy legeltetds idej6n az er-
dei 6s rnezei utakioz kcizeledve vigyitz-
zanak a kuty6kra, hogy ne t6madjiik meg
az otr kdzlekedri gyalogosokat,. szek-
ereket. Az esetleges balesetelt ( kutya-
harap6sdrt) 6ket terheli a felelossdg.

A klzvilitgit6s programja: este 9 -
0,30 6ra kdzdtt, reggel 5 - 6 6ra kcjzcitt.
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KARCFALVA HELYI TANACSANAK
zoos Arnrr,rs l9-r Ulnsrx Hozorr

nanAnozaralsoL
1 l. szdmir hat6rozat a helyi tanics rniikoddsi

s zab 51y zatStak e I fo gadds 616 1.
12. sz. h. a 2004-es esztend6 ktiltsdgvetesi

z6rszirmad6s6nak j 6r,iihagy6srir61.
13. sz. h. a legeltetds szabfiyairol, legel-

tetdsi dijakr6l es az ezzel kapcsolatos kihdg6-
sok biintet6seirSl:

14. sz. h. a 2192/2004-es Konuinyh atdrozat
aiapldn ldtrehozott helyi bizotts69 6sszetdtelere
vonatko26an.

15. sz. h. a Caritas ds a Helyi Tandcs krjzdt-
ti 425 12005-os szerzddes jdv6hagyfsdr6i.

16. sz. h. 2 m2 kdztenilet iraszn6latba aclaisd-
161 az Electrica S.A. reszere

17. sz. h, a helyi kciztisztas6gi kdzszolg|lat
,. ;trelroz6si ds rnrikdddsi szabSlyzatdnak j6v6-
\<

nasvasaroi.
JS. ,r. h. a helyi kriztisztasdgi krizszolgiilat

iigykezeldsbe adiisfr6l, valamint a tender frizet
j6virhagyisirol.

19. sz. h. 7 miili6rd lei banki kolcson
f-elvdtel dnek j ov 6hagy 6s6ra vonatkoz6an, meiy
a vizvezetdsi munk6latokhoz sz0ksdges, a
Sapard progratn keretdben.

Az fjsigiris vesz6lyei

Az ember egyik alapvet6 igdnye a biztons6g. Annak ellendre, hogy torek-
sztink ezt az igdnyiinket kielegiteni, elettink sordn kisebb-nagyobb kockdza-
tokat v6llalunk. Vannak akik a kiikinrisen veszdlyes helyzeteket keresik.
mert csak igy eruik j61 rnagukat, mint pdld6ul a sziklamSsz6k vagy rn6s
extrdm sportok gyakorl6r. A kockdzatv6llalds egy rndsik fonnrija a megdl-
hetdshez kapcsol6dik. Ezt a veszdlyt az emberek petzefi, a mindennapi
betev6drt vagy pedig szakmai kihivfsb6i, sikerek, eligtdtelek lnegsz-
erz6s6dt v611a1j6,k.

Mint szakria, az ttjshgirds sern veszdlytelen. Es itt nern csak a hadi-
tud6sit6kra gondoiok, akik hdborfrs 6vezetekbe l6pve 6lettiket kockirztatjz'rk.
hanem azokra az ir.1s6gir6kla is, akik az igazsdgot kerest,e ,,kenyes"
kdrdesekrcil irnak, hatalmi visszadidseket hoznak nyilviinoss6gra. szem6lyi-
vagy csoportdrdekekhez ftiziSdti korrupci6s eseteket t6rnak fe1. Nem ritkdk
az irjs6gir6kat erri rnegfelemlitdsek, bdntalmaziisok, ieszdmoidsok.

Nagykepiisdg lenne es a szakrnht is sefiene ha mi, falusi tollbotlasztrik
frjs6gir6knak nevezndnk tragunkat. De az frjstigir6s veszdlyeinek bizonyos
formdi - a falukdzcjssdgi dlet tdrvenyeire alkahnazva * riink is leselkednek.
Ha a dicsdr6 szavak mellett sz6h"rnk a kdnyes k6rddsekr6l, hi6nyossigokrcll,
ha keresve az igazs6got becsiilettel prob6ljuk vdgezni ezt az rinkenr es bdr-
menteserl viliait rnunk6t, sz6rnolnunk kell azzaI. hogy elveszithetiink jo
kapcsoiatokat, bar6tsiigokat, ajdnirisokat ,.. ds cserdben szerezhettink rdgal-
makat, haragosokat, bosszirt.

Jogos irdt a k6rd6s: ki v6llalja ezt? Nern penzdrl', sern ,,szaknrai" site-
rekdrl, hanern egyszeriien azdrt, mert csak igy drdemes.

Kelenrcn Levente

A 2004-es 6v folyam6n a jen6faivi

ktizbirtokoss69 fakitermeidse rjsszesen
1739 m3 volt. Ebb6l 969 m3 - t 6rverds
ritjiin drtekesitettiink, 770 m3 - t pedig a
tagsiignak osztottunk ki. A 2005-6s dvre
a kdzbirtokoss69 dltal ertdkesitheto
-anrennyiseg 1761 m3. Itt kell megem-

Yitenem, hogy az irj jogszabdlyok 6r-
telmdben ez 6v janlr6r l- dt6l kezd6d6en
a fakiterrneidst krzr{r6lag az effe a c6lra
enged6lyezett kereskedelmi tdrsas6gok
vegezhetik. Ez annyir jelent. hogy fizi-
kai szemdlyek (fbgatok) nem vdgezhet-
nek kitenneldst a kdzbirtokossrigi erdSk-
b61. Sajnos ez nagyon nagy gondot je-
lent a tagsSg tiizifa ell6tisdt illet6en, va-
iamint az dpitkezdsre igdnyelt farnennyi-
sdg jr,rttat6s6ban.

Tulajdonkeppen ez |Ttalitnos prob-
ldm6t jelent mindenik kdzbirtokossdg
dlet6ben, de remdljtik sikeriil egysdges
megold6st ta161ni 16.

A mirlt dvben 496 kozbirtokossdgi
tagnak fizettrik ki j6rad6kdt. A rags6g
kdziil tdbben kifog6soltik a jiradek
mennyisdgdt, rrondvdn, hogy nagyon
kevds, de a jelenlegi helyzetben az osz-
taldk nagysdg6t ncivelni nem lehet, merl

Ktizbirtokossfgi beszrimol6

a kozbirtokoss6g jeienleg a visz-
szaigdnyelt tertiletek 3A''/o-6n gaz-
d6ikodik. Az idegen me,eydben levri
tertiletek visszaigdnyldse folyamatban
van, jeienleg az iigy a B6k6si bir6sdgon
v6r megolddsra. Ezen teriiletek (t6r-
k6pek hi6nyhban) szakdrt6 61ta1 va16
beazonosit6sa sztiks6geltetik, arni ki.il<in
kiaddst jelent a kcizbirtokossdrg krilt-
segvetds6ben. A koltsdgvetds elfogadilsa
sor6ir felmerriit 2 iLjabb koltsdgtdnyezS,
az tjratelepitesi es regeneriil6si alap,
amely az eladott f6b61 sziirmazd cisszeg-
nek 20Yo-a. valamint a 2004-es 6vben
nregjelent 333 szhmir tcirveny iital e16-
irinyzott 3 %-os krimyezetvddelmi alap.

Ordrnrnel jegyzern rneg, hogy a tag-
sdg egyhangiran elfogadta a Csikkarc-
falvdn ldtesrilt rniij 6gp6lya mtikciddsdhez
sziiksdges dvi 120.000.000 lejes hoz-
zdjdrr./r{s foly6sit6srlt. Ertdkelend6 do-
log, mivel a kcizbirtokossSg tags6giban
az id6sebb gener6ci6 kdpviselteti mag6t
tcibbs6gben, de ajelek szerint gondolnak
a jcivcire, a fiatalsdgra.

Megtcirtent a 2005 dvi legeltetesi
iddny megszervezdsg es a legelStestek
igdnylds szerinti elosztdsa. A legeltetdsi

iliet6k (tax6k) nern r'6ltoztak a 2005-os
dvre. Nagyon fbrrtos. hogy a grzrl ik az
611atok legelcire va16 kiengeddse elijtt
tlzessdk be ezen illetdkeket a kdzbir'-
tokoss6g penzthrhb a. -Ellenkezo es etben
nenr engedelyezett az 611atok legeltetdse.
Az idegen telepiil6sr5l legeldsre beho-
zott dllatok esetdben ktitelezri nr6clon f'el
kell mutatni az dllatorvos 6lta1 kibocsh-
tott egdszsegiigyi igazol6st. A legeltet€s
a r6ten, szdnt6foldek krizdtt minden
id6ben szigoriran tilos. A kdzbirtokossiig
ennek rnegfdkezdse erdekeben el lenorzci
csoportokat alakitott ki, akik felvigydz-
zik a legeltetdsi szabSlyok megf-elelfi
betartiisdt. Ugyancsak fontos problemat
jeient a szrint6fdldek ds kaszril6k el-
utal6sa, tuiajdonjogok be nern tarfiisa.
Sziikseges lenne egyrlds tr-ria.jcioninak
tiszteletben tar16sa.

El6reldthat6an a 2005-os dvre is
rengeteg probldma vir megoicldsra a
kozbirtokoss:ig keretdn belti l , de
rem6lem, hogy sikeresen it jutunk
ezeken az akaditlyokon es megfblelii
mtikriddst tr-rdunk biztositani az el-
kcivetkezendcikben.

Jdrd Elenr{r



Mezdgazdusrig

Az Eur6pai Uni6hoz val6 csatla-
kozds rndr a i-elkdsztilds idriszakdban
6tszervez6s, 6talakuliis eld zillftja orsz6-
gunk mezcigazdasfg6r. Hogy megdl-
hetest biztosit6, piackdpes tenndkeket
iillitsunk el6, az uni6s normik betartaisa
mellett ki ke11 hasznziljuk viddktink
adotts6gait,

Felcsik kdzsdgei-kozottiik Karcfalva
is - specidlis mikroz6n.{ban helyezked-
nek el, aniely kivdloan alkalrnas iillat-
tenydsztesle. Ezzel e gy idejiileg azonban
:r ndvenytermesztdsre is gondot kell
fbrditani, hisz egyik sern lehet gazdas6-
gos a miisik ndlkiil. Kozsegiinkben is
adottak a lehet6sdgek egy olyair ncivdny-
tennesztesi. zillaltenytesztdsi tevekeny-
sdg kialakitasiira. amely majd megf'ele1
az EurSpai Uni6 kcjvetelnrdnyeinek. Itt
els6sorban a rlin6segre gondolok, hogy
olyan novdnyi es 611ati tenndkeket dllit-
sunk e16, amelyek piackdpesek ds fel
tudj:ik venni zl versenyt a mris vidikek
hasonlo termdkeivel.

A ndvenytermesztds terdn niilunk a
pillang6sokat. mint pdiddul a l6herdt ds a
Iucem6t r6szesithetjiik ekinyben, de jo
eredmdnyt drhetiink el a birza. a zab, az
iirpa, r,alamint a tritikzile temresztdsenel
is, ha megfelekjen elcikdszitjiik a talajt ds
optimdlis icklben vegezztik a vetest. J6
tapaszterlataink vannak a burgonyater'-
nreszt is lerdn is.  r le ez rreru elcg a ver ' -
senykdpessdg f'enntartiisfhoz. Viddkiin-
kdn - igy krizs6giinkben is irrdg rnin-
dig zi mennyiseg a lldrvad6 es akik ter-
rnelesi hitellel dolgoznak, azok kony-
nyen csddbe jutnak, akiircsak azok az
egyeni gazdik, akik a nyereseg
remdnydben tobbet termelnek. mint
arlennyit a piacon lehet ertekesiteni.
Karcfalvin es Csikjentitalr,6n jelenleg is
tobb mint,500 tonna 6tkezdsi ds vetcimag
btrrgonya vhr dltekesitesre. Ez azzal ts
r-nagyarehzhato, irogy ma nriir orsz6gszer-
te tobb rnegy6ben telmesztenek burgo-
ny1it, tehdt nem a n-ri megyenk. \.ag).
viddktink krv6lts6ga. lgaz, hogy jelentiis
nrennyisdget is behoztak az orszagba,
arli befolydsolta a keresletet. Ezert is
szi,iksdges, hogy az EU-s krivetelmd-
nyekhez igazoclva dtterltink a rniniisegi
tennesztdsre, figyelernbe v6ve a keres-
iefkfirdlat tdrvdnyszer[isdget. Bekdvet-
kezlk az az ido, arnikor a burgonyirt is
csak 1-2 vagy 25 k5os nagyshgszerinti
csomagoldsban lehet majd piacra vinni.

Ldpdst tartani a fejl6d6ssel
Fontos, hogy fokozatosan riitdrjiink a
biotermeszteses m6clszerekre. arni
abban nyilv6nul meg, hogy vegyszer-
mentes termdnyt 611itsunk e7o. Ezt azon-
ban csak irgy lehet eldrni, ha gepesitve
dolgozunk, nagyobb parcelleikon es a
vet6stbrg6 szakszerii alkalmazdsfval az
ist6116tr6gy6t riszesitirik el6nyben. Ezdrt
j6 nezogazdas6gi tdlsul6sokba tomoriii-
ni, azokat fenntartani 6s segiteni, nem
pedig felsziirlolni. Figyelernbe vdve a
f-ent emlitetteket, i-elcsiki viszonylatban
egy drdekvedelmi szcivetsig is keilene
alakuljon, amelynek faladata lenne a
szakmai tevdkenysdg risszehangol6sa, a
kcizos 6rdekek kdpviselete. Itt emlitem
rneg, hogy a tavaszi idenymunkSk
gdpekkel va16 eiv6gzdsdhez a gfzolaj
igenyl6seket a tcirvdny drtelmdben
kdzsegiink polginnestere j6vdhagyta ds
azokat az drintettek nagyrdsze (egyeni-
leg munkiilt teriiletek tulajdonosai ds a
tnezo gazrlas igi t6rs u I 6sok) etvette.

Az 6llattenydsztdssel kapcsolatban is
elmondhatjuk, hogy 16 irdnyba liala-
drmk, esetenkdnt megkrizelitjtik az EU-s
felteteleket. Pd1d6k erre a Dr. Antal
Vidor. zr Szab6 Attila 6s a Bartalis
Agostotr farrniai, ahol a hagyorn6nyos
dpiiletek modemizdl6sdvatr ds a koz-
egdszsdgii g,i rendelkezdsek betart6sdval
igyekeznek megfelelni a modem 6llat-
tenydsztds kdvetelmdnyeinek.

Ldvdn, hogy az iillati eredetii ter-
mdkek is a piacra keriilnek. az egyeni
gazclasirgok 2001 utin, vagyis Rorninia
virhat6 Eur6pai Uni6s csatlakozSsa ut6n
csak az eloirt sz'dbalyok betartfsSval
ertdkesithetik tenndkeiket. Ilven eltiir6s

,':t:::l:].;l1'l
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pdldriul, hogy az ist61i6 terfbgata at6-
nyos keil legyen az |llatletszzimmal.
megfe1e16 vi16gft6st, szelloztetdst ke11
biztositani, a f'ejristeheneket kiilon ist61-
l6reszben kell elirelyezni ds a feiest
gdpesiteni, a tr6gy'itt, Ievet megi-eleltieu
tiirolni stb.

Kilkin szabdly van a te.j t6rol6s6ra, a
higienia betartdsi i la.  Az drutejnel  pel-
dilul l i terenkdnt csak 100.000 csirat
engeddlyeznek, a rni esetiir*ben pedig
ez 2-3 rni11i6 literen&ent. Egydbkdnt a
tdrzskdnyvezett, magas hozarnir tehenek
tartilsa el<ifeltdtele a io niinriseg[i
tejhozamnak.

A szarvasmarha tenyesztesen kir4il
kdzsegi inkben a juhtenyesztdsnck 15 . i r  _
f 'ehetelei  vannak. Mir  e i  nz ELrropai  UniFT
orsziigaiban a gyapjir haszniilata kezd
el6terbe keriilnr, drderres a j6 fait6k
kiv6logatfsa ds azok tenvisztdse. Ezerta
ndhlnk elterjedt szrilas gyapjirt acki ir-rhok
mellett ajdnlatos a berke juhokat is
teny6szteni, mert ezek esetdben nagyobb
a gyapjir drtdkesitdsdnek lehet5sege.

A fentiekben neirinl ' pelddval
erzdkeltetterl, hog,t rnillen kilzitiisaink
vannak a jtivoben es rnit kell tenni rnind-
amyiunknak kcizsdgiinkben. hogy a
2005-ris dvt5l a tern.relSk rnar a f"elkd-
sziilds idoszakdban niegrsmerkedjenek
es alkalmazkodhassar.rak az unios tarno-
gat6si 6s agriirfinanszirozdsi rendsze-
rekfiez. Ehhez rgyekszi.ink szakmai td-
rnogatdsban reszesitenr nriudrzorr gnz-
drikat. akik ldpdst akarnak tntani a l-eo
Ioddssel .  hogy rnegeldemelten elvel i
hessdk munkdjuk gyiirndlcset.

Szabd Dezsd asrdrm6rndk
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Id6nymunkrik a mezfgazdas{gb an

Az idei szeszdlyes tavaszi id6j6r6s
ellenere, amikor 6rvizek, szhrazsig majd
sok es6 zavarlla rneg a mez6gazdasdgi
rnunkdk megkezddsdt. kcizsegiink egyeni
termeicii es t6rsul6sai kdsziiltek a ta\.aszra,
nenr iiltek karba tett kezzel. A ftildek tr6-
gyindsa a t61ut6n 6s tavasz elejdn is foiy-
tatodorl is e kozben a gdpesitett niunJ<dll-
tokhoz sziikseges felszereliseket is
elSkdszitettdk.

Ezekrtjl beszdlgettiink Gidr<l Vihnos
ridrnokkel, a karcfalvi Agrornec rdszvdny-
tiirsasdg vezetdjevel, aki a tavaszi el6-
keszriletekr'61. valamint a t-enn6l16 reh6z-
segeklol t6jdkoztatott. 6k elsosorban
ncivenytermesztessel fogl alkoznak, amihez

'"negfelel6 g6pparkkal rendelkeznek.
'rV Tavaszt6l tiszig fblyarnatosar.r dolgoz-

nak, 130 hektiir tertiletet miivelnek rneg a
bdrelt parcell6kkal egyiitt. de kdrdsre az
egydni gazd|kat is kiszolg6lj6k; akik f6leg
nyriron az aratogepeket veszik igdnybe.
I\4ost estdnkdnt a szdkhdz udvar6n sola-
koznak az ek6k, a talajekikeszit6-. a vet6-
es iiltetrigepek, a rernorkiik es a traktorok,
de raappal ir rnezijn talailkozhaturk veltik.

- Nagyon nehdz a talajrniivelds, ki-
v6ltk6ppen rnost, amikor aztrzetnanyag ara
61land6an novekszik, s anyagilag sem
611unk vaiarni fdnyesen, dppen csak a szdle
titi a hossz6t a koltsigeknek. Az 5000 lei
literenkdnti gizolaj t6niogat6s nagyoll
kevds az hilam r6sz6r6l. a lbsvasztiishoz

kepest, hisz a gdpjeink is eldggd r6giek 6s
sokat fogyasztanak, de a tavaszi vetdsekre
juttatott hektilronkdnti 1,5 mi11i6 lej t6mo-
gat6s sem olyan sok, hogy ahhoz ne kelljen
mdgj6cskAn hozzdtenni

Id6kdzben a sok gond miatt rniir a berelt
teri.iletek visszaadds6n is gondolkoztunk,
hisz temrdkeinket sem tudjuk rnegfelel6en
ertekesiteni. Vegtil irgy ddntdttiink, hogy
rnegaz iddn e teriileteket is megmiiveljiik a
tennds iobb es gazdasdgosabb ertekesite-
sdnek reminyeben.

Sajnos a gabonafdlekb6l (ftlleg abtrz6-
b61) m6g most is iegal6bb 100 torna rak-
t6ron van, 20 tonna 6rpa es zab vetcimag is
elad6sra v6r, nem is ernlitve azt az 50 tonna
dtkezdsi burgonyiit, ameiyen miel6bb tril
kell tegl4ink, ak6rcsak az egydni termelcik.
Sz6nd6kosan emlitern, hogy triitenni rajta,
rnefi ott az id6, niucs tnit kezdeni vele,
6ron alu1 is adjuk, veszittink, de igy sincs
kereslet iriinta. Megyeszinten kellene m6r
ezir6nyba int6zkedr-ri ds a tenlel6ket az
eladisban segiteni - hangsitlyozta a rdsz-
venyt6rsas6g vezetdje.

Mindezek ellendre a tavasszal dertiki-
t6an fbgtak rnunk6hoz. Megbeszeltdk a
gdpdszekkel a tennival6kat ds 55 hektdron
vetettek, de burgonyib6l is legal6bb 25
irekt6rt betiltetnek. MeggySzldesiik, hogy
az anyagi f-eltdtelek biztosit6siival
megfelelclen trrdjrik elvdge zni a tnez\gaz-
dasdrsi teend6ket.

Nincs sok remdny...

A Madicsa mezogazdas|gi t6r:sr.r16sban
\ra csal6d fcildtertiletdt mtivelik kisebb-

rragyobb eredrnennyel. Az oszi szdntdssal
reszben ei6keszitettek a talajt, akkor a
gabonaf6l6k egy r6sze a'i-6lche keriilt, cle
most ta\/asszal is legaiirbb 30 hektiron
szeretndnek vetni. A kozrisben osszesen 80
hekt6r van nyilvSntartva, de a nehdzsegek
miatt ebb6l 28 hektdrt bdrbe acltak rnds t6r-
suldsnak. A gabonafdl6ken kiviil a tava-
szon i0 hektaron burgony6t tiltetnek annak
eilendre, hogy gondjuk van mdg az elmfrlt
evi tennds drt6kesitdsdvel is.

,,Ez 6,v riprilisiiban cisszehivtr"rk a tags6-
got. hogy mit tegyiink, mert anyagi es
egydb nehezsdgek miatt toviibb nerl
tudunk a kozrisben sazdzilkodni - mondot-
ta Mik16s Arpfd,, a i6rsul6s elnoke - de az
Ssszei eivdgzett munk6kat f igyeiernbe
v6r,e egyel6re tlneg az iddn tavasszal mi is
egyritt maradunk. Azonban ket krils6 par-

A rovatot szerkesztette Nimeth Szilveszter

cel16t Madicsahomiokdn 6s K6dben visz-
szamenink a tulajdonosoknak, dsszesen
nrintegy 8 hekt6rt, hogy azt egydnileg
rntiveljdk rneg. Amak drdekdben, hogy a
tavaszi munkdlatok koltsdgeit f'edezziik,
egyetdrtetttink abban, hogy rninden kcizcis-
ben 16v6 csa16d legkevesebb 1 rni11i5 lejre
a tdrsulds kdszletdb6l gabon6t vfsdroi. Igy
rdszben lesz penz miitrdgyira, vegyszerrer
ghzolajra. Eznekiviil a gazdajegyek drt6-
kesitdse a kozosben tdrt6nik 6s a tavaszi
1,5 mi11i6 lejes hekt6ronkdnti 611ami t6mo-
gat6st is igenybe vehetjtik. Trirsul6sunk
jogdlkisa tovaibbra is biztositott, de sajnos
p6nziigyileg rosszul 611unk.

60 mi1li6val tartozunk a helyi Agrornec-
nek, 28 milli6t a rnhit dvben f-elhaszn6lt
vegyszerre kell kifizessiink, de az illam
fe16 is i6cskrin van ad6hftralek tartoz6-
sunk.

(Folytatds a 6. oldalon)

Mezffiguzdustig

Tavaszi ilrvizek
A szokfsost6l elt6r6en az idel

rn6rciusi hirtelen fehnelegedds es
h6olvadiis ktivetkezteben megduz-
zadtak a patakok es fo1y6k, kiirokat
okozva a kertekben. gazdas6gokban
valarnint az ftszakaszokon.

Karcfalviin, szerencsdre, nerrr
volt ki i lonosebb veszdly. a rnegnri-
vekedett viz az OIt rnedr6b6l nern
dntott ki. Igaz, volt egy-egy szakasz.
ahol a viz a fuzfhk koronrijzit is
eldrte, de vdgiiLlis nem jelentett

veszdlyt a kcizeli gazdasiigokra
ndzve.

Mdskeppen alakul t  a helyzet
azonban Jencifah,6n, ahol rndrcius
18-in, illetve 19-6n a Szdkasz6 r,ize
ldpett ki a medreb61, e16r:rsztva a
Mir tonok utcdidban ndhi iny gaz-
das6got, sfrlyos k6rt okozva p6td6ul
az 591 ds 596 hizszdnt alatt 1akcl
gazdiknak. itt a pincdkbril szivaty-
ryfrztdk a vizet., de a Marton Aron
pincejebe nr6g a napokban serl
iehetett bemenni gtunicsizma ndl-
kiil, aki szerint az ilyesmi maicinern
minden 6vben rnegism6tl6dik.

A megnrivekedett patak a K6sdk
utcdj6nak egy rdszet is elontotte az
emlitett napokon irgy, irogy a deli es
esti 6r6kban aut6r,al nem lehetett
dtmenni a hidon. A Csergorril lezu-
du16 6r' 6s a Hrjviz is gondot okozott
a jen6falvi gazdirknak. Megtelt a
Farkas ZoltAn, B6jte Csaba es a
Gyenge Csaba pincdje. a viz Koszzt
Levente es Magyari6k lakdsa elcitt
Stszakitotta az irttestet, de Gego
J6zsef6k, vaiarnint a miiveltidesi
h6zon aiuli gazdfk is csak tomitds-
se1. szigetel6ssel akacllilyozhattrik
tneg az udvarok eliiraszt6stit.

Mindezek l6ttan" a Szekasz6
szerkesztcisdge tai6lkoz6t kezdemd-
nyezett az lrintett gazdas6gok tulaj-
donosai, valamint a vizigy i szakem-
berek ds a helyi vezetSk kdztitt,
hogy taldljanak rnegolddst a szinte
dvente megisrn6ti6do {rvizveszely
elh6rit.6sira.

Lapzhrtakor ertesiiltiink, hogy
dpriiis 29-dn irelyszini szernlet tar-
tottak az drintettek ds megiillapod-
tak. hogy a K6sdk hidj6t61 lefele a
Mhrtonok utc6j6ig m6lyitik is sz6-
lesitik a Szdkasz6 medret.



Mezdgazdasdg

TUDNIVAL OK AZ IDF.I LE GELTETE SROL
Nemr6giben az idei legeltet6s meg-

szervez6sdr6l tdrgyaltak a karcfalvi
kcizbirtokossi{gi tagok.

Tdbb gond meriilt fel ezzel kapcsolat-
ban, mint p6lddul a legel6k 6sszer0 ki-
haszn6l6sa, azok feljavftdsa 6s karban-
tartdsa, valamint az ehhez sztiks6ges
p6nzalapok el6teremt6se. Hangsrilyoz-
t6k a szakaszos legeltet6s sziiks6ges-
s6g6t f6leg a Nyiren, hisz ez a legelOtest

'kcizel van a faluhoz, 250 hekt6ron teriil
el. Megdllapodtak, hogy ennek szaka-
szolisrit mihamarabb a helyszfnen
vdgzikel, ahol 220-230 karcfalvi gazddk
tulajdon6ban 1ev6 szarvasmarha legel-
het. Itt a juhf6l6k 6s sert6sek legeltet6se
tilos. K6t csorda lesz a Nyiren, a haza-
j6r5k 6s a helyszinen kosaraz6k. Ezittal
a nyiri felel6s pSsztort is megviilasztot-
tdk P61 K6roly szem6ly6ben, akinek
feladatul adtdk a mezei ritszakaszon a
kerit6sek javft6sdnak koordondlds6t.
Ugyanakkor kciteleznek minden 6l1at-
tart6 gazddt is, hogy a pdsztor k6rds6re
kcizmunkiival segits6k ezt a fontos
munkrit, amelyhez faanyagot a krizbir-
tokossdg biztosft. Aki pedig nem vesz
rlszt a kertel6sn61,'p6nzbeli hozz6-
jr4rul{st kell fizessen.

A bels6 1ege16k koziil m6g a Lok-
Osztoros-G6zostet6it emlitett6k, amely
dsszesen 330 ha nagys6gri. Itt ncivend6k-
dllatokat legeltetnek, de sziiks6g eset6n
fej 6steheneket is elhelyezhetnek.

Az rigynevezett kiilsd legel6testek,
amelyek a kozs6gt6l tdvolabb vannak 6s
magasabb, hegyes r6szeken fekszenek,
Sltaliban a juhny6jak legeltet6s6re alka-
lmasak, de megf'drnek ott a ncjvend6kdl-
latok is. Ilyen a Szakad6r-Rejtek legel6-
test, amely 530 ha-on teriil el, de ott van
a Susuly-i legel6 (65 ha) is, ahol 1 juh-
ny6jnak van hely. Ez utdbbit a karcf'alvi
kcizbirtokossrig sok ut6naj6ri{s ered-
m6nyek6ppen visszakapta, mert eddig
idegenek hasznriltdk. Minden ny6jhoz
elfogadt6k az el6re jelentkez6 piisz-
torokat 6s megiillapodtak velik az iila-
tok 6rz6si dij6ban is, amely nagydlla-
tonk6nt 500.000 lejt tesz ki.

A p6nzfon6s egy r6sz6t a legeltet6si
hozzdjirulilsb6l fedezik, amely Sllatf a-
jonk6nt 10.000 (b6r6ny) 6s 50.000 (szar-
vasmarha) lej/f6 kcizott vr{ltozik a koz-
birtokoss6gi tagok sz6m6ra. Idegenek-
nek vagy tags6ggal nem rendelkez6knek
az 6r h6romszorosdt kell fizetni.

Az igazgat6tandcs k6rte a p6sztoro-
kat, hogy a teriiletig6nyl6sre a szerz6-
d6st mielSbb k6ss6k meg a krizbir-
tokossiiggal, melynek hat6ridej6t m6jus
5-ig szabtrik meg. A gazd6k vagy t6r-
sul6sok a pdsztorokkal egyeztessenek 6s
szerzdd6sben rdgzits6k ig6nyeiket.

A megbesz6l6sen m6g sz6 volt a lege-
lStestek mtttrdgydzds{r6l, az drny6kos
pihen6helyek kialaKt6s6r6l. Ez ut6bbi
6rdek6ben elhatiroztdk, hogy a Nyiren
csemet6ket tiltetnek ktilcin bekeritve,
hogy azok megfelel6en fejlOdhessenek.
Ugyancsak megemlitett6k a legelOtaka-
rft6ssal jrir6 gondokat, de kiilon hangsri-
ly ozt6k az illlatok nyi lv6ntartdsdnak, va-
lamint az rillatok tisztdnlaft{sdt, gy6gy-
kezel6s6t, a tej 6s a fej6ed6nyek keze16-
s6t 6s tdrol6s6t 6rint6 higi6niai szabS-
lyok betart6sdnak fontoss6g6t. Itt hivat-
koztak RomSnia jov6beli EU-s csat-
lakozilsdra is olyan 6rtelemben, hogy az
6llattart6s jelenlegi helyzet6n fokozato-
san vii l toztatni kell, mert csak igy
tudunk versenyk6pesek maradni.

Hasonl6an a kozbirtokossdghoz, a
kdzs6gi tan6cs is dontott a tulajdoniiban
ldv6 legel6k sorsiir6l, azok 6sszer0 ki-
hasznrikis6r6l, a kozs6g hat6rdban l6v6
mezdgazdasdgi teriiletek v6delm6r6l 6s
azok ellen6rz6s6r6l. Megszabta a k6kriti,
hdromkiti, terk6-megyei 6s eperjesi ha-
vasi legel6krin elhelyezend6 dllatfajo-
kaL azok szdmdt 6s dontcitt a teriiletek
pLlydzat ritjdn va16 haszniilatba adds6r6l,
a p6sztorokkal val6 szerz6d6s meg-
KOteserot.

Az egy Sllatra es6 legeltet6si dijat az
alSbbiak szerint szabtrik meg: feln6tt
szarvasmarha 50.000 (600.000), tin6
30.000 (300.000), I 6vn6l nagyobb juh
6s kecske 15.000 (30.000), I 6vn61
kisebb juh 6s kecske 10.000 (15.000), 6
h6napn6l nagyobb diszn6 50.000
(150.000), 6 h6napn6l kisebb diszn6
25.000 (75.000). Zdr6jelben az idegenek
szdmilra 6rv6nyes dijakat tiintettiik fel.

Azon dllatok gazddja illetve felel6se,
akiknek 611atai szabadon jdrnak a falu-
ban, a legelOkon, kasz6l6kon vagy mds
mezlgazdasdgi teriileten, biintet6s meg-
fizetdslre kritelesek, melynek 6rt6ke 6l-
latfajt6l fi.igg6en 50.000 6s 300.000 lej
kcizcjtt viiltozik, idegenek sziimdra ennek
duplr{ja. A biintet6si illet6ken kiv;jJ az
dllatok gazddja kdteles a teriilet rulaj-
donos6nak az okozott kiirt mest6riteni.

Amennyiben p6sztorok feliigyelete
alatt voltak az 6llatok, a biintet6s meg-
fizet6se 6s a k6r megt6rft6se a p6sztorok
koteless6ge. Az okozott ki{rt egy bizott-
s6g fogja megiillapitani, melynek osz-
szet6tele a krivetkez6: alpolg6rmester, a
karcfalvi 6s jen6falvi kcizbirtokossSg
elnbke, a mezSgazdasdgi referens, a te-
ri i let tulajdonosa, egy rend6r. Azon
szem6lyeket, akik l-eltigyelet n6lkiili
6llatokat taldlnak, megilleti a biintet6si
illet6k fele. A havasi legel6kon a legel-
tetdsi id6szak m6jus 10 - szeptember 29.
A hatdrid6 rendkiviili esetben a helyi
taniics hatiirozatdval villozhat. A legel-
tet6si id6szak be nem tartdsa 5.000.000
lejes biintet6st von maga ut6n.

Eg6sz 6vben tilos a legeltet6s a mez6-V''
gazdas6gi teriileteken (szdnt6 6s kasz6-
16). Tilos az {llatok szdll5soldsa a mez6'
gazdas6gi teriiletek kozel6ben. Biintet6s
ny6jaknak 10.000.000 lej, egy6neknek
2.000.000 lej. Hat6rok: Karcfalviin Ma-
dicsa-vize 6s K6d-vize, Jendfalvi{n Hii-
morhidja, Gyergy6i ft 6s Kdd-vize kcj-
zcjtt. 20.000.000 lejes btintet6s 6s a ny6j
feloszlatdsa jdr azon gy0jt6k 6s piiszto-
roknak, akik a kozs6gi legel6ktin
szerz6d6skrit6s n6lki.il legeltetnek.

A szerz6d6s felt6teleinek be nem
tartdsa 10.000.000 lejes btintet6st von
maga ut6n. Azok az 6llattart6 gazddk,
akik nem fizetik le a legeltet6si illet6ket
2005 jrilius l-ig 6s a kdzs6gi legeldkre
engedik rillataikat az i11et6k k6tszeres6t
kci te lesek bef izetni ,  a gyf i i tdk i l letvq
pdszrorok i i l latonkdnt soli.obO lej biin-V
tet6st fizetnek.

Sz.ab6 Kdzmdr - N. Szilveszter

Nincs sok rem6ny...
(folytatds a 6. oldalr6l)
Jelenleg 10 veremben van bur-

gony6nk, nemr6g kezdtiik meg annak
vilogatdsdt, sajnos el6g kis l6tszrimmal,
de gabonaf6l6t is tudnrink m6g eladni,
ha volna rd vev6. Ezeket 6rt6kesitve ttir-
leszteni tudn6k ad6ss6sainkat."

Amint a fentiekbQl kitffnik, a tdrsulis ]
el6g sok neh6zs6ggel ktizd, f6leg ami a I
munkaer6t 6s az ad6ss6got illeti. V6le- i
m6nyiik egyezik sok m6s szakemberj
v6lem6nydvel, melynek l6nyege, hogy
kcizpontilag kellene dsszefogni 6s int6z-
kedni, segitsdget nyrijtani mind a tfu-l
sul6soknak, mind az egy6nileg gazd6l-
kod6knak termdnyeik 6rt6kesft6s6ben.
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Nem hagyhatjuk sz6 n6lkiil;..Gyermeklakodalom

I t ien l I l .  a lkalornnral  kel i . i l t  sor a

,,Csikjenofalvi Gyemeklakodalom" meg-
reudczesere. KozAk Katal in is Kozma
Ervin ndptdncoktat6k rencieztdl< meg
eiciszcir 2002-ben, melynek hatalmas
sikere volt ds tobb mint hdromszitz gyer-

nreket urozgntott l leg.
iddn 170 gyermeket ds tobb mint 50

felnottet sz6rakoztatott a mdr hagyom6ny-
nyd vrilt rendezr,6ny. A mirltat pr6b61tuk

t'eliddzni, miszerint nagyaphink, nagy-
anydink gyerekkorukban a f-elniitteket
ntiinozva. a csrirben vagy m6s birvohelyen
Inenyasszonyt.  volegdrryt  v i i lasztot t rk

rnaguk koziil 6s _el-idtszottdk a nagy lako-
dalmi ritu616t. Enekeltek, ti{ncoltak mig
r.{juk nem esteledett es sziileik nem intet-

Srldk, hogy haza kellene menni. Most az
Iljirsrigi Szervezet 6s a heiyi tanics hoz-
zajdrul6sdval, gyonyorii napot pr6baltunk
ttegszen ezri a gyermekek orom6re. A
mulats6g helyszine a csikjenof'alvi teren.r
volt. Ott gyiilekezett 6s onnan indrrlt a
ltfnigazda, azaz a ,,volegdny" 6s vend€g-
koszoliria, a csikjentifalvi ds karcfhlvi
6ltaldnos iskoldsok. A karcfblr'i kuitiu'hiz
adott otthor-rt a le6nyoshdznak es a
nlenyasszony vend6gsereg6nek, al<ik a
csikszdpvizi Nyirr i  Jdzsef Altaldnos
Iskokib6l drkeztek. A rendezvdny

,,1e6nyk6r6ssel" kezd6clott. MiutSn rirtaldlt

,,pirj6ra" a v6legdnyiink, az iiunepet
szentmisevel folytattuk voina, ami ez eset-

ben a pldbrlnos irr betegsdge uriatt

elmaracit, ez6rt Kelenien Erzsdbet lritok-
tat6 rcivid beszdddel k(jszdntdtte a nagy
ldtsz6mir f'eln6tt- ds gyermeksereget. A

'-,Szdp gondolatokat kdvet6en rendezett

sorokban. muzsikasz6r,al vonultak a gyer-

mekek lt a firlun a mulats.{g helyszindre,
ahol kezdodlrctett az eszen'r-iszonr. J6
6tv6ggya1 falatozott az apr6s6g a tdl-

tel6kes k6posztrib6l, majd a hagyomfnyos
krirtoskaldcs elfbgyaszt6sa utfn kezdet€t
vette a muzsikasz6 ds a ..hetorsz6sra szdl6
dinom-d"1nom".

Ezuttal szeretndk kriszdnetet nrondani
Ferencz Tibor Csikszdpviz polg6rmesterd-
nel<, G6bor Tibor l(arcfalr.a kozsdg pol-
grirnrester6nek, Bogos M6ria ds Zakariits
R6ka csiksz6pi ' iz i  iskola igazgat6 6s
ali-eazgat6n6jenek, Fiiiop L6szl6 igazgat6
ritnak ds minden tanimak - tanitor.rak,
hogy jelenldtiikkel megtiszteltik ren-
dezv€r.ryiinket. E,s vdgiil, de nem utois6
sorban hdliis kOszonet a kedves anyukdk-
nak, akik a konyhiban siilogtek - fbrog-
tak, ds kiszolgirltak mindannyiunkat.

Koz.ma Annu

A tavaszi 6radis utfn megddbbenve
szernldltiik teleptil6srink fbly6viz6nek
partjdt. Ilyen elrettent6 l6tv6nyban r6gen
nem volt reszrlnk, de most bebi-
zonyosodoft, hogy vannak, akik mdg
mindig nem 6rtik, mennyire fbntos
krimyezetirnk v6delne. Szerndttelepnek
tekintik az Olt vtzel, vesz6lyes, soha le
nem boml6 hulladdkokat dobnak bele
naponta, rnintha ez lenne a vil6g legter-
mdszetesebb dolga. A gyerekek ir{saib61
kideriil, hogy 6k sern hagyt6k figyelmen
kfviil ezl a szdrny'riseget.

Remel.i i ik. valarnikor OK tbgnak
tenni azert, hogy az erre l6togatd
vend6gek el6tt ne kelljen restelkedve
menteget6zniink: ,,- A fenti f-alvakb6l
jott ez a sok szemdt.; - Mi, karcfalviak
nem teszrink i lyent!" Vagy rnegis?l
Szerencsdre, azota m6r ndhdny lelkes
fblunkbelinek kriszcinhet6en. ism6t f-el-
emelt fcivel fogadhatjuk az idegeneket.
Az O1t partja m6r majdnerl teljesen tisz-
ta... Rerndljiik netncsak ott, ahol rnin-
denki 16tia. 

*

,,Szerintem a kornyezetszennyez6s
rlagyon csfnya dolog. Annyl szemetet
lehordott a viz, hogy nem is csod6lko-
2om. azon, midft nern 6lnek halak az
Oltban ds a Szekasz6ban. Ha m6r
szemettelepet 6pitenek, akkor lega16bb
ne aviz kcizelibe dpitsdk, mert egy ekko-
ra 6raddskor fele a vizben kot ki.
Egysz6val be kellene sztintetni a szemdt-
dobrildstl" - Bo-edan Isnin

..Szerintem bele kellene sz6lnia
valakinek, hogy tcibbet ne dobjiik az
Oltba a hulladdkotl Ha valakit rnesld-

tunk, amint szemetet dob a vizbe, sz6lit-
suk nregl" - Szabd Kantilla

*

,,Jaj-jaj, milyen mocskos volt a viz!
E r nagyot-t haragszom. Hogy tLrdn6k e-
zen segiteni'/ Ki kellene imi: AZ OLT
NEM SZEMETTAROLO! NE DOBJAK
A ViZBE A SZEMETET! A SZCITTEIEI A
kuk6ba kell rakni, amikol jon a szenre-
teskocsi, akkor az elviszi." - Bir6,Eeiira

,,Mikor megyek a boltba. neha ltitonr.
hogy az emberek beledobjirk az Oltba a
szemetet. Ilyenkor legszivesebben f'elie-
lenten6rn 6ket, cle ehhez drr kicsi
vagyok." - Daczo Htrnor

,,Szer"intem nem szdp dolog az. hogy
az Oltba dobj6k a szernetet. A f6h lei'i1-
gott 6gait is beledobtirk" Lehet. ltogl'
valahol megakad az a sok 69 meg az ir
rengeteg szemdt. A kultirrotthon eliitt
meg egy ly"rkas teknd is f'elakaclt a bo-
korra, lennebb pedig rongyok liigtak az
6gakon. Nem tiirrirn el ezt Lr cstlnya
16tv6nyt!" - Kelemen Kinga

,,Mindenki kitta rni jdtt le a fol1,f6
husvetkor. Szeigyellheti niagai rz. rki
beie n-rerte dobni a szernetet az Oltbal" -
Gibor Sziddnia 

,:

,,Ne dobiuk a mocskot zr vizbel ViriLtk
meg a szombatot, ds a szemetesek
elviszikl" - Gidr6 tukinika

,,A sok beledobott hulladdktirl el fog-
nak zdr6dni a fb1y6k meg a patakok.
Kerjrik. rnindenki vigydzzon l szenre-
teiesrel" - Stket Szabolcs



Egyhdz

Ima a Szentl6lekhez

Mennyei Kir61y, Mgasztal6,
igazsiignak Lelke,
ki mindentitt jeien vagy,
ds mindeneket betoltesz,
rninderr j6nak kutfeje
es az 6letnek rnegad6ja,
jojj el ds lakozzLl mibenniink, ds
tisztfts rneg minket rninden szennyt6l,
6s iidvcizitsd, J6s6gos, a mi lelktinket!

G ii rd g kato lik us lit urgidb 6 I.

Piinkiisd a Szentldlek eljovetel6nek iin-
nepe. A Szentldlek a harmadik isteni
szemdly, aki Krisztus utols6 vacsor6n
ell'rangzott igdrete alapjdrr ds a i6 Isten
akaratdb6l a vilig v6gdig veliink nrarad.

*

*

Hagyorrdnnyi v6lt, hogy a Felcsiki
Egyhdzi K6rustal6lkoz6 Hfsvdt ut6ni
szombaton kenil megszervezdsre.

Nagyboldogasszonyr6l elnevezett egy-
hrizkozs6giink k6rLrsa id6n is jelen volt a
1al61koz6n. E rendezvdny nem r,ersenyiel-
Iegii seregszemle, nincs rangsorolds. he-
lyezds, di jaz5,s. K6msunk legfiatalabb
rdsztvevcije Biilint Bemadette i-ey szdrr.rolt
be az eserndnyrol:

,,Az id6n, dprilis 2-;in Csobotfalv6n
szerveztdk rneg a K6rusf alftlkoz6t. Az egy-
hdzkozsd gb 61 2 5 -en vettiink rdszt, kcizr'r I ii k
6n voltam a legkisebb. A 10 6rakor kezd6-
dij szentrnise ut6n muttrtkoztak be a k6ru-
sok. Nagyon sok sz6p dnek hangzott el. Mi
Koddly ZoltAn: Stabat Mater ds G. Fr.
Handel: Gycizelmi korus c. mrive.ket 6nekel-
tr-ik el. Osszesen 17 kcirus mutatkozott be.
A k6rusmtivek eldneklese utd,n a szervezdk

A sszetillitotta Kelemen E.

A Gyulafehdrvdri Erseksdg kedves lneglepetdssel szolgilt az egyhinnegye nyol-
cadikos tannl6inak: L6styrin Ferenc. Boldog ltdzassdg fel6 cfmii konyv6t aj|ndekozta
nekik.

A konyv szerzSje nem ismeretlen a krizsdgben, hiszen 1945 ds 1952kiizdtti id6szak-
ban pldbdnoskdnt szolgdlta a Nagyboldogasszorly egyhiizkcizs69 hiveit.

L6stydn Ferenc kcinyvdt els6sorban fiataloknak szintta, de szeretettel ajdnlja
sziileiknek ds neveloiknek is. Ezen miive az i{irs6g ir6nt drzett fdlto szeretetdnek
gyiin.rolcse" de ugyanakkor felkiilt6jele is, mely tobb, r.nint fel dvszdzados 6lettapaszta-
lat6b6l rrcitte ki n.rag6t.

Lelkipiszforkodlsa sorln tdtrb ezer kozdpiskokissal. jegyespdnal es azok probldmrii-
val ismerkedett rreg. A kdtezer dves kelesztdny erkolcsi rendet Sllitja ma is kovetendo
peldakdnt olvas6i ele, szernbe6llitvaazl aielenleg oly divatos 6s szabados 6letvitellel. A
tizenhdrom fejezet drtdkes olvtrsmdnykdnt szerepelhet a csakidi kcinyvtiirban 6s remdl-
hetcien nagyon sok beszdlgetesnek vrilik nrajd forrrisdvh.

Mereskovszkij, az ortodox egyhdz nagy
gondolkod6ja a Szentlelket az Egyhlz
ismeretlen Isten6nek nevezte. A katolikus
kcizudatban a Szentl6lekkel val6 taliilkozis
legfontosabb esemdnye a bdrmiilkoziis,
mely sordn a b6rm6lkoz6 lelkdben kitd'rdl-
hetetlenjelet hagy. A Szentl6leknek fontos
szerepe varr eleti inkben. 6 irdnyit benniin-
ket Isten irtjrln, maga a m6rhetetlen,
gyring6d isteni szeretet, aki soha senkit
semmire nem k6nyszerit - trik6letes
szabads6got ad. A Szentl6lek benntink is
dlni akar. Pilnkosd tinnepe t6i6n
imdinkban kdrjiik, hogy toltsrin el benniln-
ket. Szennay Andr6s benc6s szerzetes
szerint: ..A Szentldlek az els6 Piinkrisdkor
jdtt el, de az6ta is folyamatosan 6rkezik
hozzhnk. Er6t ds b6tors6got ad, vi_easztal,
elvezet a teljes igazs|gra. Ki kell tdrni
sziwinket, hogy befogadhassuk ajrind6kait:
a szeretetet. orcirnot ds bdkdt..."

sok finon'rsiggal kin6ltak meg minket.
Ez volt a rndsodik k6rustal6lkoz6. ame-

lyen rdszt vehettem. Nekem nagyon j6l telt,
rem6lenr, hogy jcivriben is elmehetek ds
dnekelhetek. De azt is retndlem, hogy jcivii-

ben kdtszer tobben lesznek, mint az iddn ".
A II. Vatik6ni Zsinat Szent Litnrgiiir6l

s2616 tanit6sriban ez 6ll: ,,Az egyeternes
egyhiznak riinkhagyom6nyozott zendje
felbecsiilhetetlen kincs. Minden mds
miivdszi kifejez6sm6d feld emelkedik,
leginkfbb azEfi, rnert a szent sztivegeket
kisdr6 dallarn az rinnepdlyes liturgirinak
szi iksdges es tel jesseghez tartoto re-
sze."( I  l  2)

Harangjaink

Az dlciket hivogaton,
A holtakat elsiratont.

A felhdket eloszlaton.
(Harangfelirat)

Amint a harangfelirat is bizonyitia, a
harangsz6 vdgigkisr5ri dlettinket, egdszer.t
hakilunkig (temetdsrinkig), termdszeti
csapisok (nagyid6, tizv6sz) esetdn a
harangok ,,segitsdg6t" k6rjiik. De id6n-
k6nt hirt adtak 6seink nagy gy6zelmeirol
is, gondoljunk csak Hunyadi J6nos 1456-

os n6ndorlelrerviri gyozehndre. melynek
emldkdre ilI. Kallixtus p6pa rcndelkezdse
szerint az6ta is nrinden ddlben nregkondul-
nak a harangok. A harangszr5 l r ivds.
intelenr, figyelmeztetds, a hiradds eszkoze.
Igy pl. a kiikinbcizd nagys5gri harangok :
rnegsz6lal tatdsi lLr6l  n iegi l lapi that juk aYz

halott nem6t (ferfi vagy n6). Ezdfi drdemes

beszdlniink sajrit harangjainkr6l, illetve a

harangjainknak szrill6st ad6 toronyr6l. A
torony dicsos6gdt a harangok lrirdetik,
rnely a templomunkat kori i lvevo 8 nt

magas, tenndsk6b6l 6pitett, szab6lytalan
koralakir v6rfalb6l ernelkedik ki. Az ilyen.
templorn koltili eroditdsek a koz6pkor-ban
a falvak lakossSgrit v6dt6k, a f6leg toro[<-
tatir t6rnad6sokt6i. Val6szin{, hogy az
erd6lyi telepiildsek krizcissdge r.n6r a XIIL
szinad elejen ldtrehozta els6 v6delnii 6pit-
m6nyeit. A XV. sz6zadban a gyakori tcirrik-
tatilr betores ( 1421, 1432, 1436, 1,438"

1442. 1444) Erd6lyben sok telepiildst
rnegsemmisitett.

A karcfalvi virfalat (is) t6mpill6rek
er6sitik. A kapub6stya a fal szerves r6sze
- valamikor 6rtorony, lak6torony lehetett,
kesobb epitettek ki templorrrtoronnyri\z
172A-ban, de csak 1724-ben szenteltik l-el.

Az dpitkezdsek trimogat6ja val6szinrileg a

,,fttldink", M6rtonffy Gyctrgy piispcik volt.
A torony eredetileg zorrcik, ket vagy
h6ronremeletes dpitrn6ny volt 6s egy testet

kepezett, tghiit egyszerre epiilt a vdrfallal.
1796-ban, N6nethy J6zsef f6esperes
kanonok idejdben, a toronyra barokk
haranghdz keriilt. A tornyon a XIX. szAzacl
kcizepdn is vdgeztek javitiisokat. 1850-bert
a torony sisakj6t b6doggal fedtdk be. A
torony befedise Potyri Ferenc pldbdnos

idej6ben trirt6nt, az dpit6mestert Gycirke
Jiinosnak hivtdk.

Rajtunk is 611, hogy ezt a felbecsiil- A torony legfels6 enreletdn, koz-

hetetlen kincset hogyan ripoljuk. irtd- vetlenr.il a tetti alatt l|thato az id6nkdnt

keljrik ds haszn6ljuk Isten ir6nti im6d6sunk rniikodti torony6ra. A toronyban h6ronr

kifejezdsdre, Teremt<ink nagysdgrinak, di- harang ,,szolg6lja" a k6t lalu lakossdgrit A

cscisdgdnek elismerdsdre. nagyharangot 1922-ben ontottfk. Sirlya

950-1000 k-e, 111 x 85 crn nagys6gir.
(folytatds a 9. oldalott)



Harangi ai nk-folytatris a 8. olclalrdl

Felirata:,,Nagyboldogasszony tisztele-
tdre, grdf Majlzith plisprik tir 2-f 6ves
entl1kdte. Orbzin Jdzsefds csalidja 1922
dvben, Sass Antal plfbiittos i(ejdben'.

A kriz6ps6 1864-ben kdszLi l t ,  Ke-
resztes M6rton lelkisz ideje alatt. Sirlya 6
nr6zsa, nagysiiga 80 x 67 crl. A kicsi szin-
tdn 1922-ben k6sziilt. kb. 3 m6zsa sfly.u ds
65 x 54 crn nagys6gir,

Felirata :,,NagyasszonSamk tiszteletdre a
Csiknagyboldogasszonyi hlvek 1922
€vdbetf' . A harang vcircisr6z es 6n citvozete,
de ker'6s m6s adaldkar.ryagot is adtak
hozzit.

Mostani harangiaink elott, tenndszetes,
mds harangjaink is vo.ltak, de azok
egyrdsze, krilonbtjzo okok miatt ttjnkre-

''nent. igy 1863-ban, m6s adatok szerint
v1864-ben, val6szfnii vill6mcsapds miatt, a

torony kigyr-rlladt, a harangok leestek ds
cisszett ir tek. majd 1914-ben, az akkori
nagybarangot rigyrinak olvasztott6k be. A
toronyban a harangokon kiviil rndg ldtezik
a kelep (kerepe16), anrelyet a hfrsvdti
iinnepek el6tt (nagycsiitcirtcikt6l-nagy-

szombatig) sz6laltatnak rneg. amikor a
harangok elndnrulnak.,,R6m6ba t'neunek".
Ez a kereszteny gyisz kifejezdse, Jdzus

szenveddsdnek kezdete.
Vdgril ne feledkezziink rneg a harangok

,,kicsinyitett mdsdrol", a csengettytir6l is,
rrrert annak is jelent6s szel'epe van az egy-
h;izi 6letben, illetve ter,6kenysdgben, igy a

szentrnise alatt, de hdzszentelds, a kereszt-
aljrik vonul6sa alkalmiival is.

Antal Csaba

-'J 
\-on'zisanyag. Hargita Kalendziiun -

19,t5. 1986
H:ugittr Nipe
Vdntszer Gdza: Eletfbrnta 6s anyagi
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Dr Miton Liszlti: Harangok
Csikkan:falva - Rintai katolikus tenp-

/ont

9
aa44jt7e:i2N?.as//::r..a.a&:a,,,:):tttr'ar',a4:i:ttttr.ljllr:r.i)!ij_!_)iz,ara.t:i.tvr.a,t i2

sziinti 6ilesanyjrit. Ez,ekben a napokban
frdsbsn is megprdbdltdk kifejezni, amit
sz.iileik irdnt 6reznek, hiszen az ajdn-
ddkoztis meghat6 pillanataiban ez nen
mindig silceriil.

,,En ut ddesany6rnnak olyan vagyok,
mint egy kincs. En az ij kincse vagyok, 5
lneg az 6n kincsem. Ha beteg vagyok,
11em megy e\ az igyan rrell6i rneg egy
pilianatra sem. Ha bdrrni baj van, hozz6"
fbrdulok. senki m6shoz. 6s o tanicsot ad.
Nenr tudom, rnilyen az anyhval va16 ve-
szeked6s, de biztos, hogy nagyon rossz.
En ha az edesanydmmal veszekednek,
nern elnern tirl..." - Szabd Sarcln

,,Az 6n 6desany6m sokat dolgozik,
sokat tanul, de dn azt hiszem nem kellene
ennyit f6radoznia. Megpr6bSlok j6 lenni
irgy, hogy tannlok, nem rendetlenitek,
nem rosszalkodorn. Szeretem az ddes-
anyArnat, mert 6 csak azt aka{a, hogy
legyek j6." - Both Csaba

,,Az en ddesanyArn rnegdicser, ha j6

vagyok es megszid, ha rossz vagyok. de
azdrt nagyon-nagyon szeret."- Btilint
Szabolcs, IILoszl. 

*

,,Az en ddesany6mnak zdld a szeille,
bama a haja. N6ha szigoni is, de kedves
is tud lenni. 6 j6. finomakat tucl 1-6zni.
kimossa a ruhdimat, nem haragszik, hir
rossz jegyet kapok, csak annyit mond,
hogy: - Egy kicsrt jobban figyeij oda!"
Gdbor Sziddnia

,En az ddesany6rnat nagyolt szeretem,
mert mindent megtesz, amit kdrek.
Mag6val nem is tdrodik, csak velem." -
Bir6 Betita

*

,,Edesany6rn j6szflti, rnindig megvi-
gasztal, ha szomoril vagyok. Azt
szeretndm, hogy soha ne legyen bSnatos.
Tudom, hogy nincs rnindig velem, de a
szivemben mindig veiem van. Nem
tudorn, lrogy h6l6lhatn6m meg ezt anagy
j6srigot, de azt igen. hogy egy napon
rnegh6l6lom." - Ferencz Elvna

,,Segit, ha valamit nerr 6rtek 6s
megert6. ha hibdztarn. Amikor virdgot
adok neki, akkor nagyon oriii. Ilyenkor
6n is oniltik." - Siket Szabolcs

Egyhdz, Iskolu

*

,,Az en 6desanyaim olyan szeretetet
rnr.rtat ki, hogy el sem tudom mondani.
Mikor Anyik Napja volt, rnoncltam egy
verset.  A vers egyik sora igy szol t :
"Figyelj szti leid szavarat' ' .Et.t rnegje-
gyeztem, 6s azota rnindig sz6fogad6
vagyok, merl beliittam, hogy sokkal, cle
sokkaljobb iCy" - Gu: 'Lenke

,,Mindig hallgatok az edesanyhm sza-
v6r'a. Ha nen.r hallgatndk, akkor rnegb6n-
n6m vagy valami tcirtdnne velem." -
Szab6 Kantilla

,,Nagyon szeretem az ddesauy6rlitt.
Pr6b61ok j6 1enni, persze ez nem mindig
sikeriil. Nagyon cirvendett az ai6nd6kok-
nak, amit a suliban saiirt keziile-t
kdszitetttink." - Kelemen Kinga

,,Azt gondolom, hogy minden
gyereknek az edesanyia a legkedvesebb.
a legfontosabb. O dletet adott nektink.
iipolt, tanitott. Megfigyeltem, hogy men-
nyit f6radozik 6rtiink. Legytink az 6des-
any6nkhoz kedvesek. odafigyelciek.
hogy tudjuk viszonozni a szeretettiket es
odaad6sr.rkat, mert a szeretet a 1eg-
fontosabb a vil6gon." - Bogdan Istvifn

1OO EVE SZULETETT

JOZSET ATTTIA

A magyar irodalom egyik legna-
gyobb kolt6je J6zsef Attila. Sz6zadik
szi.iletdsnapja alkahnival a MArtonffy
Gydrgy Altal6uos Iskola is rregern-
l6kezett r61a. A kdlt6 1905 Aprilis 1 1-en
sztiletett. A Balog Lenke tan6rno 61tal
szewezett rendezvdnyen, sok szdp 'u'ers
elhangzott. Tobbek kdzdtt zr Sziiletds-
napomra ciraii vers is, amit a kcjlttj
harmincharmadik szr--rlet6snirpj6ra irt
dpril is 11-6n. A rendezvdny sorin azt is
megtudhattuk, hogy J6zsef Attiiinak
nagyon nehdz dlete volt. Kiskordbar-r
al lami gondozisba kel t i l t .  igy tobb
csa16dn61 szoig6lt rircikbefogadott
gyerekk6nt.

A megerni6kezds r,6gen a vers-
mond6k jutaiomban reszestiltek.

Mindenki j61 {rezte mag6t, ds ir.1
dlrrdnyekkel t6rhetett haza.

Bdlint Bedta. VI. A. oszt.

,,En az 6 kincse vagyok, 6 meg az 6n kincsem"

Mdrcius 9-rin ds ntrijus elsd vastir- ,,Nagyon ciriilok, amikor hazajon a
nupjdn minden gyerek verssel, dallal 6s munk6b61, mert ha 6 nem lenne. akkol
sajdt kez{ileg kdsz{ten $ittnddkkal kd- boldog se lenndk,.." - MiltdlyNorben
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A Mtirtonffi Gydrg /ttalrinos Iskola
tanal6i, akik a 2004/ 2005-6s tandv II.

fdl6v 6b en megrendezett tanldrgyvers e-
nyek kiil6nbdz6 szakaszain dljakat
szereztelc:
Honismereti vet6lked6, Szentegyhiiza:
Farkas Andrea, Kedves Timea, P6l1
Levente (VI l .B) -  Osszesi tve VI. ,
kiildn VIi. helyez6s
Fizika tantdrgyverseny. megyei
szakasz B6jte M6rton (VIII A), - I.
helyez6s (rdszt vett az Orszhgos Fizika
szakaszon. lagi-ban).
Kcirzeti hittanverseny, Csikszereda:
J6r6 Annam6ria (VIII. A), - II. helyez6s
Alfa-Fizikusok Versenye, Sepsiszent-
gydrg. B6jte M6rlon (VIII A) - IV.
hely, Gidr6 ZsuzsLnna (VII.A)- V. hely.
Paletta k4pz6miivdszeti verseny CsIk-
szercda'. Fiistds Katalin (VI.A) festds
kateg6ri6ban III. dij
Kdrzeti matematikavers en11 Cs flonada-
ras: Kedves Timea (VII.B) - IV.
helyezds
SiversenSq Marosf6: Kosza Botond
(VLA),I. helyez6s
Tiincverseny Farkas Istv6n (VII.A) IV.
helyezds

2005 rn6rcius 12-6n rijra megren-
dezdsre keriilt a Paletta- Kdpz6mriv6-
szeti Verseny a Nagy Istv6n Mriv6szeti
Liceumban. V-VIII. osztdlyos diSkok
versenyeztek h6rom kiil<inbdz6 kateg6-
ri6ban: fest6s, gipszmetszet kdszitdse ds
klpzomiv6szeti ismeretek felm6r6se. A
M6rtonffy Gy<irgy Altal6nos Iskol6t
ndgy VI. A oszt5lyos tanul6 k6pviselte:
Fiistcis Katalin, B6lint Be6ta, B6jte
M6ria 6s Fiilcip Krisztina. Kdztiliik
FiistOs Katalin fest6s kateg6ri6ban III.
dijat nyert. A program a Nagy Imre
Gal6ria ki|llit|sSnakmegtekint6s6vel
kezd6ddtt, amit a tulajdonk6ppeni verse-
ny kovetett a liceum 6piilet6ben.
Mindny6jan irj tapasztalatokkal 6s
dlmdnyekkel tertek haza a versenyr6l.

Fiildp Krisztina, VI.A

TANTARGYVERSENYEK

Fontosnak tartjuk iskol6nkban a
versenyek szervezesdt azdrt, hogy tan-
ul6ink az iskol6ban . megszokott
tev6kenys6geken kiviil m6s helyzetekkel
is tal|lkozzanak. Ezekre egyiitt, kOzosen
kdsziilunk. M6rcius 17-6n iskol6nk 22
tanul6ja m6rette meg magit a Kenguru
matematika versenyen. A versenyeken
szerzett dlmdnyeir6l a IV. oszt6lyos
G6sp6r Zsuzsa sz6mol be:

,,A jen6falvi iskol6sok ebben az
dvben tObb versenyen vettek r6szt. Az
e1s6 febru6r l2-6n a,,Kurutty" 6ltal6nos
mrivelts6gi vet6lked6 korzeti szakasza
Domokoson volt. A tanit6 ndnik sokat
segitettek a felk6sziil6sben. Ezen a
versenyen 6 csapat vett rdszt. Az 6n
csapatt6rsaim Szekeres Ren6ta, Veres
R6bert 6s S6ndor Izolda voltak. A t6m6k
pedig: 6llatvil69, anyanyelv, plak6t-
k6szitds, matematika 6s iigyessdgi pr6ba.
Minden t6ma ut6n egy rcivid sziinet ko-
vetkezett. Nagyon j6l 6rezttik magunkat.
A verseny v6g6n mindenki kapott dijat.
Mi is kdnyvekkel tdrtiiLnk haza.

A m6sodik verseny m6rcius l9-6n - a

Id6n az Erd6lyi Magyar Mriszaki
Tudom6nyos T6rsas6g a gyergy6szent-
mikl6si Salamon Ern6 Liceumban
szervezte az Oveges-Vermes Fizika-
verseny II. fordul6j6t. Iskol6nk beneve-
zett hat tanul6ja kdztil ketten jutottak
tov6bb: Siiket M5ria 6s B6jte M6rton,
mindketten a VIII. A oszt6lyb6l. A
versenyen az erdllyi .magyar iskol6k ta-
nul6i vettek r6szt. Evfolyamonkdnt az
els6 n6gy tanul6t kiildik amagyarorszigi
Gy6rben tartand6 dont6re. Harmadik
helyezesdvel B6jte Mrirton is ezen tanu-
l6k kdzOtt van. Err6l kdrdezttik 6t:

- Mitjelentett sziimodra ez a verseny?
- Sz6momra ez a verseny egy rijabb

bizonyit5si lehet6sdget jelentett a
ftzlkhban.

- Nehezek voltak a feladatok?
- A feladatok nem voltak nehezek,

ink6bb furfangosak. Nagyon oda kellett
figyelni minden egyes r6szletre.

- Er6s ellenfeleid vohak?
- A versenyen az erdelyi megydk

legjobban felkdsztilt nyolcadikos di6kjai
vettek rdszt. Ezt figyelembe v6ve mond-
hatom, hogy er6s volt a mez6ny.

- Meg vagy-e el4gedve az el6rt ered-
m6nyeddel?

- Az eredm6ny a v{rtnll is jobb lett.

mesemond6 verseny - Madarason volt.
Farkas Laura tanit6 n6ni k6szitett fel.
AmiutSn elmondtuk a mesdket, kcir-
j6t6kokat j6tszottunk, majd megn6ztiik a
ndpviseletbe cilt<iztetett babhkat. K6s6bb
a zsriritagok ddntrittek 6s kiosztott6k a
dijakat. Mindenki nyert valamit.

A szaval6verseny kdrzeti szakasz4o
riprilis 15-6n Bal6nbhny6n volt. Verseny-
t6rsaim Sz6csi Krisztina, Bir6 Andrea 6s
Luk6cs Csaba, aki kiildndijat is kapott. A
verseny' ut6n egy cukr6szd6ba mentiink,
ahov6 a szervez6kminden tanit6 ndnit ds
versenyz6di5kot meghivtak. Nagyon j6l

dreztiik magunkat 6s vid6man t6rttink
haza."

Luktics Ilona

- Minek kcjszrjnheled az el6rt ereo'-,
mdnyt?

-Ezmix a sokadik verseny, amin r6szt
vettem, s mindenikre 616n kivi. i l  is
k6sztiltem. Ez a munka most hozta meg
gyiimdlcsdt.

- Egy ilyen verseny kapcsiln sikertil
mdr komolyabb kapcsolatokat kialaki-
tanod?

- Erdekes m6don azt vettem 6szte,
hogy a versenyeken szinte mindig
ugyanaz a gyerekcsapat vesz rdszt.
Tribben ktiziiliik mfr b ar i,/iaim.

- Mit wirsz el a gy6ri megmdret-
tetdst6l?

- A Gy6rben tartand6 ddnt6n az eg1sz
Karp6t-medence magyarlakta tertiletei-
161 tov6bb jutott di6kok vesznek rdszt.
MLr azt is nagy eredm6nynek tartom,
hogy tov6bbjutottam. Az6rt igyekszem
minden t6lem telhet6t megtenni.

Kdrdezett: Bdite Mdriu' VI.A
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Dfjaztilk a Csorg6t

Ifiitsrig

2005 nrdjus 2-itn Hargita Megye
Tan6csa az Orszhgos 1{irs6gi Nap alkai-
rnrib6l konferenci6t szervezett ,,A meglie
{tataljai" cimmel. A konf-erencia kere-
t6ben tobb elciadfs hangzott el. l\{eg-
hivott e16ad6k voltak parlamenti
kdpvisel6k, dllamtitkdrok, dnkonn6ny-
zati kdpvisel6k illetve az Agora iro-
dah616zat kolozsv6ri rnunkatdrsa is. akik
a fiatalok helyzetdr61, es61yei16l. az
uni6s csatlakozfs fiatalokat drintd
el6nyeir6l ds h6triinyair6l beszdltek. A
rendezv6nyen szdmos ifi irstigi szervezet,
onkorrnilnyzat kepviseltette nagdt,
kciztrik a Csorg6 Fiatalok Szervezete is.
A karcfalvi onkonndnyzat rdszdrol jelen

volt Kozna Ervin alpolgdnlester.

A konferencia misoclik reszdben dii-
6tad6sra keriilt sor". A Megyei Tantics
dijazta a legeredmdnyesebb if i irseigi
szervezeteket ds azokat a fiataiokat. akik
kiemelkedo tevekenyseget f 'e l tct tck k i
kdzdssdgiik erdek6ben, i l leti,e az
ifi irsfgbardt rinkorminyzatokat is. Nagy
riromiinkre a megye legeredm6nyesebb
szervezete cimet a Cso196 Fiatalok
Szervezete kapta, vagyis a karcfalvi 6s
jenofalvi csapatnak itelt6k meg az elso
diiat. A kdzossdgdrt kifejtett tevdkeny-
s6gddrt Szabo K:azmer hannadik clijat
kapott.

Az idei falunapok szervezese-
hez otleteket v6runk es sesfto-
t6rsakat keresi.ink.

Jelentkezni az ifirisdgi szerve-
zetnel iehet.

11

Nonek lenni a sors szdp aj|nddka. Az
e gyenj ogus6got (ta16n tirlzottan) hangoz-
tat6 r,ildgrrnkban, azonban egy n6nek
n6kent viselkedni nern kcinlyii. Sok eset-
ben a ferfi es n5i szerepek felcser-e16d-
nek, kevdsbd elhatdrolhat6k.

A t6rtinelem sor6n sokdig a n6nek

,,csak" a gyereknevelis es a h|ztartils
volt a feladata" ezzel ellentdtben nra mdr
nem ldteznek korldtok. Vannak azonban
olyan iratlan szabdlyok melyek figyel-
nren kiviil hagyhsa ahhoz vezetett, hogy
ldteznek fdrfias n6k ds n6ies t-drfiak.

A legt'rjabb divat szerint a nti udvarol
a fdr'f irrak. de a fdrfiak rrern tLrdj6k igaz6n
szeretni 6s tisztelni a kdnnyii nijket. a

g"\rinny'ri h6ditdsokat. Sok fdrfit6l hallot-
tam, hogy a f6rfi mindig szeresse iobban
a n6t. mint a n6 a fdrfit. Ilyenkor nem a
szerelern melysdget hasonlitj6k cissze. A
fdrfiak vad6szatra sztilettek. nekik h6di-

. t  . ,tarrr kel[. El"tetlenti l dllnak, ]ra a nci a
libuk el6tt hever, rnajd ,,16nyos"
zavarukban egyszeriien 6tlepnek rajta.
Mindi tobbet kell ktizdeni egy n6drt,
ann6l ertdkesebb lesz a kapcsoiat. Persze
a ferfinak is sziiks6ge van szeretetre,
gyengdd drzelmekre, puha 61ei6sre,
simogat.{sra, az Osszetartozds finom
intimitdsdra vrigyik. A figyehness6gek 6s
kedvessdgek mindenkit .elbiivolnek, de
nem szabad tirlz6sokba esni.

A szerelem hevdben minden pillana-
tot a kedvessel szeretnenk tolteni. de ez
nern mindig ieiretsdges. A mai tecirnika

l4eiretrive teszi, hogy bdrrnikor kotnmu-
nikfljunk kedvesiinkkel. A fdrfi
figyelmdt azonban nern besz6ddel kel1
megragadni, iranem csenddel. Nern kell
5t sms-ekkel, e-rnailekkel, telefonhiv6-

sokkal eldrasztati,ki keli v6rni, arnig 6
telefon6i. Ha nem telefonirl 10
percenkdnt, akkor az nem jelenti azt,
hogy m6r kevesbd szereti a ntit, csupdn a
rnunkriidra koncentr6l. Egy n6nek tudnia
ke1l, lrogy a ferft szinitra nagyon fontos
a rnunka. A n5, amig 10 percenkdnt a
telefonhiv6st v6rja, k6pes el6szor
megs6rtridni, majd kdtsdgbeesni, 6s
arnikor rnegsz6lal a telefon, morcos ds
sz6rnonkdro lesz. Ez a leheto legrosz-
szabb, mert fftagad a fdrfira is. aki b6nni
fogja, hogy telefonrilt. Ha nem circirn
egyiitt lenni a n5ve1, ha nincs harrn6nia,
akkor a fdrfi t6volodni fog ds rndsik n6t
fog keresni. R6ad6su1 egy fiiggetlen f6rfi
retteg att61, hogy egy n6 r'6te1epszik,
rnegtbsztja fiiggetlensegdt6l.

A fdrfi izig-verig ferfinak szeretnd
erezni mag6t. A fdrfias feladatokat a fdr-
fira kell bizni. A fdrfinak dreznie kell,
hogy sziiksdg van 16, 6s ha keil, akdrcsak
a r6gi id6ben, rnegv6di a not.

A nrjnek nem kell mindent rnegdrte-
nie, de isrnernie kell a fdrfit. Az

,,eittirom, mert szeretern" felfogds nern
helyes. A va16s probl6mrikat meg keli
beszdlni, rn6g akkor is, ha irgy erezztlk,
ezzel elv e szithetj iik s zerehniinket.

A kapcsolat elejdn kiaiakitott hely-
zetek 6s szerepek vdgigkisdrnek minket.
Egy okos n6 dszben tartja, hogy egyen-
sirlyt keil ta161ni fdrfi ds n6 v6gyai
krizcitt, rnindkett6jiik megelegedesere.
Kell egy csipetnyi dnzds 6s egy csipetnyi
dnzetlenseg.

A n5 rninden kririilm6ny kdzott \rtzze
meg tart6s6t. Legyen No, aki eiott a fdrfi
tdrdre borulirat.

A Ndk Lapja nyomdn

Ovjuk a ktirnyezetet!
Az emberek nem gondoinak arta, l"rogy mennyit .{rthatnak mdsoknak-ds maguknak

is- azzal, hogy szenr.ryezik a fbly6vizeket. ,,Vaiamikor sok hal elt az Olt viz6ben" -
rles6li nagyap6. Ha napjainkban mondan6 ezt valaki, nagyot uevetnduk rajta, pedig
ezen sirni kellene. Szennyviz. haszndlt nriianyagpalackok, s m6g ki tudja, mi irszik a
vizben. R6gen fiiriidtek is benne, rn6ra m5,r mindenki nndorodik az Aft piszkos
vizetril. Midrt kell a szemetet avizbe cinteni? Midrt olyan nehdz megviimi a szernetes
ltocsit, es oda felrakni a szernetet? Itt nem csak ajelenr6l ds r61unk van sz6. Kevesen
gondolnak ana, hogy a mostani felelcitiensdgiinkkel ha161ra it6ljiik az elktivetkez6
gener6ci6kat - unok5inkat, dddunok6inkat - m6g miel5tt megsziiletn6nek.

A gyerekek a f-elncittekrtjl vesznek pdlddt. H6't ilyen p61d6t kell rDutatni a
gyereknek'/ Tal6n odakeniltink, hogy amryira fefirjzdtt lesz a viz, a levegci, a talaj,
Itogy kihal az egfsz ernberiseg. Most biztosan azt gondoljrik, hogy ez lehetetlen, pe-
dig n-regtort6nhet. Ezert kell vigyaizzunk arra, hogy ne szennyezziik kcirnyezehinket!

Fiildp Krisztitta, VI. A



RECEPTEK

K4SZASLEVES
Hozzival6k: 15 dkg topdrtyri, 2 tojis, 5

dkg zsen.rlemorzsa (pr6zli), leveszdlds6g: 1

db petrezselyerngyrikdr, I db rnurok, I db

zeilergyrikdr, I fej hagyma,4 db ktizepes bur-
gonya, kevds s6, bors.

A tdprirryiit 6sszetci{iik, a k6t tojisb6l ds

a zsernlemorzs6b6l s6val ds borssal gornb6c-

massziit kdszftiink. A hashbra v6gott

leveszoldsdget a megszokott m6don megftiz-

ziik. Amikor majdnenr uregfbtt, bozziadjuk a

Itockdra vigott burgonyit ds az apr6 gomb6-

cokat. T6lal6skor tej follel ilesithetci.

N6I SZESZELY
Hozz6val6k: 50 dkg liszt, l]5 dkg nrar-

garin, 2dkg dleszto, 4 db toj6s, 2 dl tejtbl. I 0

dkg cukor, lekv6r, vanilids cLrkot, rltn, s6.
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal ds az

dlesztovel, majd dsszegfiriuk 3 db toidssft-
gdjrival, a teifdllel, egy evtikanil rumlnal, pi-

ci soval ds a cukoral. A tesztet tel-jeseu sim6-
ra gyurjuk, majd letakan'a 30 pelcig pilten-

tetiiik. Eltkor vdkonyra nl4tjuk es kcizepes
tiiz6n megsiitjtik. Kcizben a 4 db toj.isfeh6r-
jdbol kei,ds vanilids cnkorral habot veriink.

Amikor a tdszta rnegsiilt tetei6t tetszes sze-
rinti lekvdrral megkenjiik, r6kenjtik a f'elvert
habot. Tetejet megszorjuk durv6ra v6gott

rnanduliil'al vagy di6\'al. Visszatessziik a

siit6be ds addig siitjiik, amig a teteje szi-

uesedni kezd.

Tudja-e hogy?
- I(arcfalva kdzpontj6ban a "Siinta-

kocsma" helydn egy modern mez6gazdas6-
gi gdp 6s belloldi aut6alkatrdszt 6rusit6

irzlet nyilt. ahol ktilonfdle gumiabron-

csokat. kenoanyagokat ds akkumul6torokat

is lehet v6si irolni.  A hi|nyzo 6mt

legk6s6bb kdt napon behil beszerzik a

megrendeloknek.
- Mdg tnindig nincs megoldva a helyi

VIOLA gy6gyszert6rban az 6rtdnrogatott,

vagy ingyenes gydgyszerek kiad6sa'

Tovribbra is j6rhatjuk Csikszered6t vagy a

kcirny6kbeli helysdgeket. hogy :irtAuroga-

tott gy6gyszerhez jrtssnnk, felt6ve ha ott is

kapunl<.
Kcizsdgiink lakossiiga a napokbatr

tcibb, ni int 15 t burgony6val (414 zsl ik),

valarnint nrds 6lehliszerekkel, gabon6val,

rtrlranerriivel, deszkdval i|rtrll ltozzA a

bdnsigi 6rvizkirosultak megsegit6sdhez.

Az osszegyirlt plnzbil (majdnem 25 milli6

lej) a deszkdt v6s6roltdk nleg, vaialltint a

szrillitrishoz elhaszndlt iizemanyagot fizet-

tdk ki (15 milli6 lej) a Model Prod Corn

kfrnek, amely a kamiont b6nnentesen biz-

tositotta. Az adorndnyokat Kiss Karoll', s

B6ns6gi Gazditk Erdekkdpviselet6nek el-

noke vette 6t, aki hAlisan kciszoni kciz-

sd gr"-n.rk lakossSg6r.r ak cinzetlen se gits6 gdt.

E tdm6ra a k6stibbiekber.r mdg vissza-

t6rtink.

1947 augusztus 15-6n vih fiiggetlen
illanunii India. A fiigget'IensJgi mozga-
lon elinditdia. lelke Mohandasz Karan-
csantt Gandhi, aki Uj Delhiben 1948
januir 30-iin nerdnylet iildozata lett.
Elltanvasztiisiinak hely{n az al6bbi,
sajiit gondolata Stzi eml6kdt:

,,Azt szerctndnt, ha India oly211
szabad 6s erds lenne, hogy fela.finlhassa
ntagiit onkentes 6s tiszta Lldozatkdnt a
vil6g -iobbdtdtel{5rt. Az egy6n, ha tiszta,
a csaltidjddtt iiklozza nagiit, a csaliid a
falu6tt a falu a kcitzetdtt, a korzet a tar-
tontiiny€ft, a taftoniny az orsziig{fi, az
orszdg mindenki&r. En lsten fdldi
orszdgiit akatont."

ViZSZINTES: 1. Az uto|s6 Brit
tndiai alkir6ly: Lord Louis.... t0. Ures
11. Jdrunk rajta 12. VezetStiilke 14.
Rom6n csont 15. A dinamit felral|loja
18. Orosz gepkocsi 21. Erdelyi rnegye
roviden 22. USA tag6llam 24. Jussit
kriveteli 25. Nemet TV ad6 26. N6rnet t6
27. Az ENSZ romdnul 28. Lent 30. Sir
31. A fdrfi sorsa a ...32. Mazsola es....
33. O. G. 35. Cseh gdpkocsi 37. ...-rn6g
38. Rornai kettes 39. Ovezet 40. Ellop

42. Amerikai hiriigynokseg 43. Gyilkol
44. Teriiletm6rt6k 45. Siit6 Andr6s 46'

Kerdkabroncs 47. Tova 49.. . .  csci ,

rnikroszk6p 50. Mohandisz Karam-

csand Ghandi a .......... (nagy 161ek).
rticc6lgcEs: 1. Tisztit6. 2. Pr-rha

fdm. 3. Ork<iclik. 4. Aki tanui az .... 5.

Bolg6r cigarettarn6rka 6. Tuiajdonkep-
pen 7. Magyarorsziigi vdrros 8. Egyik

kutya rnAsik . . .  9.  Ldnr 10. Ghandi pi r t -  
'

ja, amellyel kivivta India I'iiggetlen-
s6g6t 13. A fiiggetlen India elsd mi-

niszterelntike: Dzsaviharl{1.... 16. IvIa-
gyar tenger 17. Gyomnoviny 18. L.A.D
19. .....Vespncci, Portug6l felfedezo 20.

Becdzett fdr'fin6v 21. Behajlik a fa az

ablakon 23. Kevert ital 24. Ures 29.

Szerszarntarl6 33. Latin ital 34. Indiai

sztivets6gi dllam 36. Indiai nt5veny 37'

Kutyahdz 40. Aramfbruls 41. Hindu

Isten 45. F6jdalorn h6beriil48' Hangiegy
49. General Motors

Szerke szte tte : S rtg d r A ntal

Irodalom: Collins-Lapierre: Szabad-
s6g ejf61kor, Corvina Bp.

A konyv megtal6lhat6 a krinyvt6rban.

11.
I
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Karcfalvi jen6falvi kisit
Megjelenik k6thavonta

Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete

Szerkesztcisdg.' karctaivi kultirrotthon, iflirs6gi iroda
Szetkesztdk:

Kelemen Levente,
Antal Etelka, Farkas Beita, Kedves Judit, Kelernen Erzsebet, Koztla Anna,

Ndmeth Szilveszter, Szab6 K5zm6r, itj. Sz6cs L|szl6
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt. nyomddban kiszi'rltek


