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R6gi szok6s vid6kiinkcin, hogy a
nagyobb iinnepek el6tt mindig igyeksziink
rendbetenni port6ink krirnydk6t, ezzel is
jelezve hagyomdnyos vend6gl6t6 k6szs6-
gi.inket. Hasonl6an tessziik ezt mi,
kdzsdgvezetok is nap-mint nap, hogy
teleptildsiink mindig az iinnepi hangulatra
eml6keztessen. Az iinnep, az 6vfordul6
pedig j6 alkalom a visszanlzlsre, igy
Nagyboldogasszony e16est6j6n mi is
visszatekinttink kcizossdgi munk6nk elsti
esztendej6re.

Megel6ged6ssel tolt el az a tdny, hogy
hivatalunk munkat6rsai a megyei 6s helyi
tan6cs hatdrozatait figyelembe v6ve
becsiilettel v6gzik munk6jukat, megfelel6
kapcsolatot 6s hangulatot alakitva ki az itt
616 emberekkel. F.zt azert is hangsrilyozom,
mert nyomban megbizat6sunk ut6n
hozzhfo ghatltnk a krizs6gi labdarug6p6lya
bekeritds6hez, a lel6t6k javitisilhoz.
Kiilrinben a pSlya egy r6sze mag6nteriilet
volt, amit a napokban vfsdroltunk meg
falukozdssdgiink sz6m5ra. A karcfalvi
iskola udvar6n is a tan5csosok hathat6s
segits6g6vel rijra6pitetttik, b6vitettiik a
szabadtdri szinpadot, lehet6s6get teremtve
ez|Ital a nagyobbsz6mri egyiittesek
fogadds6ra. Ugyanitt az elm.6lt iskolai 6v
(2004-2005) megkezddsdig elvdgeztiik a
rdgi iskoladpiilet bels6 felirjit6s6t, ahol a
sztil6k is ngysz6mban r6sztvettek. A
polg5rmesteri hivatal 6s k<irny6kdnek teljes

felrijft6sa, filrendezese, a kcizponti fiitds
bevezetdse ugyancsak a tenniakariis
eredmdnye, amelyet a helyi tan6cs egyet-
drt6s6vel a kciltsdgvet6s keretdben val6si-
tottunk meg. A kar6csonyi 6s rijdvi
iinnepekre a kcizsdgkcizpontban 6s Jen6-
falv6n tcibb mint 60 takardkos vil6gft6testet
szereltiink fel, javitva ez5,ltal a k6s6esti ds
tttghz6k 6j szakai biztons|gilt. Rem6nyeim
szeint az id6n is sor keriil t$jabb izz6k
elhelyez6sdre az lutcai oszlopokon. A t6li
id6szak egyik kiil<inlegess6ge 6s szenz6-
ci6ja kdzs6giinkben a miijdgpSlya
elk6szit6se 6s megnyit6sa volt. A tSmo-
gat6k, rdszv6nyesek, c6gek, tandcsosok,
egydnek, megyei 6s helyi vezet6k
6nfel5ldoz6 hozzSjSrtl|sa 6s munk6ja
meghozta gyiim<ilcs6t, amely ez 6v
jawSrl|ban iinnepi hangulatban a p6lya
megnyit6s6hoz vezetetr. Hozz| kell
tennem, hogy a helyi tan6cs 3 millidrd lejjel
(ROL) jirult hozz| az lpitkez|shez,
amelyet parlamenti 6s megyei k6pvi-
seletiink kcizbenjSrds6ra kozponti alapb6l
kiilon erre a c6lra utaltak ki.

Emlitdsre m61t6 m6g, hogy kozben
megalakult a tan6cs mellett miik<jd6
GOSKAR kozslggazd|lkod6si t6rsas5g,
amely jelen pillanatban 17 falubelinek
biztosit munkalehetciseget. 6l vdgzik el

(folsaahis a 2. oldalon)

Gdbor Tibor, polgdrmester

Gondolatok
NAGYBOLDOGASSZONY

NAPRA

A term6szet erdi - amint azt egy
gyakrabban tapasztaljuk m6ly

ket tudnak ejteni az emberi 16tben.
em kiilcinben az ember, aki egy

rafindltabb technik6val. leetdbbs
moh6s6giinak v6lt kiel6gitds6re v6g
term6szeten nagyon flij dalmas sebeket.
A sebek iltal|ban begy6gyulnak, a

feled6s, az risszefogSs, az cinzetle
felebar6ti segits6g, a Mindenhati
kegyess6ge j6 orvosok.

AztSn az 6let megy tov6bb.
Kikeletkor inditott munkdink gyi.imdl-

it n6zegetjiik, m6regetjiik. Gytijtjii
on a szam6c6t, kokojzSt, mh

gomb6kat. Most izlelgetjiik kiske
s6geit, diszndv6nyeinkben

nvdrkcidiink. Ki milven
el6bb-ut6bb hazahordja a takarmilnyt
hogy gondtalanabb legyen
keriiljon asztalunkra parasztt
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rokonform tej, vaj, sajt.
Nagyboldo gas szony napj fu a kdszii-

liink. Bizonyfira id6n is, helyiek
lszfrmazottak, megtdltjiik a koze

hatszhz 6ves templomunkat. Az il
taliikozits arra is j6 alkalom,
letviteliinkdn elgondolkozzunk. Ose-

ink 6letrendj6t a term6szet ritmu
igazitotta. Nem siettek, nem har6-

tak, kimert temp6ban kemdnye
lgoztak. Nem volt villanyuk, t6vejti
m komputeriik. Igaz, azt sem tudt6k

hogy mi az idegklinika 6s az antistressz
gyszef.
Testi, lelki eg6szs6giink meg6r-
ben legfontosabb, hog)' ossz-

hangban 6ljtink a term6szettel. ernber-
tdrsainkkal, a technika vi16-eir al. :-:=

feledve, hogy mindezt kitol k.r:' j.
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Kiizdlet

(folytatis az I. oldalr6l)

Visszan6z6

tobbek kozott az utak h6talanft6s6t, majd
tdlmrilt6valazutak, jfu ddk,utcil< javitilsSt,

a s6ncok, zcildtivezetek, a vizparlok 6s
piact6r takarit6sSt stb., de rendel6sre fizetds
ellen6ben m6s munkdlatokat is elvdgeznek.

Jelentos megval6sftdsnak tartom
tov6bb6 a SAPARD program vdglege-
sit6s6t is a kozsdgi vizh6l6zat ki6pit6s6re.
A sok ut6naj6r6s Bukarestbe, Gyula-
fehdrv6rra meghozta az eredm6nyt 6s ma
elmondlratjuk, tulvagyunk rajta, az Oltviz
Konzorcium Szekszitrd nevii anyaorsz6gi
c6g rendkiviil gyorsan fektette le a
csovezetdket mindk6t faluban. I(cizben
megtcirldnt a h6rom, egyenkdnt 85 m6ter
m6lykrit frir6sa 6s j6 er6vel haladnak a
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6pol5s6t, a CARITAS jen6falvi kirendelt-
s6gdnek tSmogat6sdt stb.

Sajn6lattal kell utaljak olyan dolgokra
is, amelyeket terveink szerint nem sikertilt
megval6sitani. Gondolok itt els6sorban a
gfnv ezetlsr e, amelyrek munkdlatai jelenleg

sziinetelenek. A 40 oh-nyi lakoss6gi
hozz6j5rul6s most rigy ndz ki, hogy kev6s.
A legrijabb v|ltozal szerint a szomsz6d
krizs6g szdtv6l6sa miatt rijra kell tervezni
sokmindent. Ez pedig tdbblet-kiad6st jelent

sz6munkra. Foglalkozunk a kdrddssel, de
ebbert az dvben nem l6tok garanci6t a
munk5latok tov6bbi folytat6sira. Az is igaz,
viszont, hogy ha ezel6tt minden csal6d
befizette volna a megfelel6 dsszeget, tal6n
ma nem kellene ezen sir6nkoznunk.

vizhSl6zat rniiktid6sdhez sz0ks6ges dpii-
letek kivitelezdsdvel. Ha minden a tervek
szerint tcirtdnik, november v6g6re a helyi
tan6cs Atveheti a k6sz berendezdseket.
Ezirttal sem mulaszthatom el megkciszonni
az emlitett cdg vezet6inek 6s g6p6szeinek
hathat6s segitsdg6t az ez 6v jrilius6ban

t<irt6nt 6rvizveszely idely6n. Ndlkiiltik
tal6n nem sikeriilt volna hatdkonyan
v6dekezni ds a veszdlyt elh6ritani.

ime n6h6ny p61da, amelyek rdszben
tiikrdzik a helyi tan6cs 6s a polg6rmesteri
hivatal munk|j|t, de emlithediik mdg a
szentetsz|llit5s v6gleges megoldSs6t, a
karcfalvi iskolai kcinyvt|r feltjitbsifi es az
informatikai terem berendez6set, a
gyermeknapok megszervezds6t, valamint
anyagi t6mogatilsSt, a koz6ptiletek b6rbe-
ad6s6nak rendezds6t, a Temes megyel
6rvizk6rosultak megsegit6sdnek irinyi-
tas6t, a testv6rtelepiil6sekkel va16 kapcsolat

Egy m6sik dolog, hogy b6r egyes
szem6lyeket ir6sban 6rtesitettiink a hSzuk
ds gazdas6gi 6piileteik kdriili rendel-
lenessdgek felsz6mol6s6ra, nem 6rtiik el
cdlunkat vele 6s ezid6ig sem biintetttik meg
oket. Ugyancsak hi6nyoss6g, hogy m6g
mindig nem l6tesitettiink a hatarban egy
hullagcidrrit (ddgkritat), de igyeksztink
ezir6ny:6 mulaszt6sunkat miel6bb j6v6-

tenni.
Meggy6z6ddsem, hogy kclzs6gonk

tov5bbfejl6d6s6hez 6s el6rehalad6s6hoz
adottak a felt6telek, amelyeket tov6bbra is
csak krizris dsszefog5ssal 6s a lakoss6g
hoz6j6rulds6val val6sithatunk meg. Eppen
ezerl tafiom sziiksdgesnek a polg5rmesteri
hivatal ds a tcibbi int6zm6ny kozirtti
kapcsolat meger6sit6s6t, a kcizds gondok
megoldSs6t, valamint az irjabb elk6p-
zel6sek egyiittes gyakorlati kivitelez6sdt.

A Polgirmesteri
Hivatal kiizlem6nvei

Ertesitjiik azokat a lakosokat, akik

nr6g nem ftzelt6kki ezdvi ad6jukat, hogy

ezir6nyt ktitelezetts6geik hat6rideje az

irjabb rendelkez6sek szerint november 15

6s nem december 15, ahogYan r6gebb

volt. M6g mindig tribb mint 700 milli6

lej (ROL) ad6h6tral6k van a k0zs6gb"n. 
*.,

Felhivj uk azon szemelyek fi gyelm6t,

akiknek sz6nd6kuk van bekapcsol6dni a

faluturizmusba, siirg6sen 6rdekl6djenek
szem6lyesen a kcizs6g polg6rmester6n6l.

***

Mez6 gazdasilgi szakembereink min-

der. gazddt figyelmeztetnek, hogy a bur-
gonyav6sz srilytotta teriiletekr6l a term6s

be6r6s6t kdvet6en aj6nlatos a burgony6t
azonnal kiszedni, mert ellenkez6 esetben

a gum6k fert6zdse tov6bbfokoz6dik.
Hasonl6 m6don kell cselekedni a szdna

begytijt6s6n6l a t6volabbi helyekr6l m6g

akkor is, ha pillanatnyilag nincs sziiks6g
16, hisz bizonyosan sor keriil annak

megfelel6 6rtdkesit6s6re.

A kdzvil6gitSs jelenlegi programja:

este 10 - 0 : 30 6ra ktizdtt.

Kiisziintjiik irjsziildtteinket, akik ez

els6 feldbenben 16tt6k meg

apviligot 6s drvendeztett6k me

leiket, hozz|tartoz6lkat: Karda
Melissza-M6ria, Gidr6 Anita 6s Luk

Karcfalv6r6l; Bir6 D6vid 6s
Timea Jen6falv6r6l. J6 egdszs6get
valamint hosszri, circimdkben 6s sze

gazdag 6letet kiv6nunk nekik!

Sajnflattal 6s KegYelettel em16-
mee azokr6l a falust6rsainkr6l,

kik ebben az 6vben ez id6ig itthon

nytak el: Sz6kely Andr5s, Becze Jflia,
Dim6ny, Baricz J6zsef, Et6di

Karda Istv6n, B61int Veronika,
Hajdri Julianna, Sugir Anna, Mikl6

lia, Szab6 P6l, Bir6 Ferenc,
J6zsef, Karda Vilma 6s Petres Ann
Karcfalvdr6l: Albert Veronika' Barabii
Anna, Farkas Marcella, K6ba D6nes
Mih6ly l6zsef, Szentes K6rolY,
J6nos, Moln6r Veronika, Vitos Gizella

Szentes Vilmos 6s Szegedi Gizella

Jen6falv6r6l. Nyugodjanak bdkes-



Beszdlgetds Kelemen Hunor parla-
menti kdpviselfvel ds Borboly Csabdval, a
Megtei fundcs alelniikdvel

Ismeretes, hogy Felcsik viszonylattiban
6s ezen belil Karcfalviin 6s fen6falviin is a
viilaszt6polgiirok jelent6s rdsze tiimogatta
dndket kepwsel6i manddtumuk ntegszerz1-
sdben. Mennyire volt hatdkony eddigt
munktijuk ott, ahol benninket kdpviselnek?

Kelemen Hunor:
A hat6konys6gr6l sz6lva el kell

mondanom, hogy az csak kcizris er6vel
val6sfthat6 meg. K6pvisel6t6rsaimmal egyiitt
dolgozunk a parlamentben 6s cdlunk min6l
ttibb olyan trlrvdnyjavaslat kivitelezdse ds

. . elfogaddsa, amelyek kisebbsdgi ktizdssdgiink
: 

drdekeit kelltikdppen szolgriljrik.
Sikeresnek tekintem az eltelt id6szakot

ann6l is ink6bb, mert egyritt tudunk dolgozni
a korm6nyban, illetve a korm6nyhiva-
talokban l6v6 munkat6rsainkkal. Fontos tehSt
az <isszefog6s, hogy helyes politizel6ssal 6s
szakmai hozz6drtdssel 6rvelhessilnk javaslata-
ink 6rvdnyrej u ttatbs 6b an.

ndhdny konkrdt p'ldtit emlit-
senek azon ercdmdnyek kdztil, amelyeknek
hattistit itthon is 6reztik.

Kelemen Ifunor:
Egyik legfontosabb dolognak tartom a

kisebbsdgi t<irvdnyjavaslat kidolgozris6t,
amelyben oroszlilnr6szt v6llaltunk. Ugyan-
csak az RMDSZ-es k6pvisel6k, szeniitorok ds a
kormdnyban 1dv6 szakembereink drdeme a
mezogazdasdgi nyugdijak emelds6t cdlz6
intdzkeddsek megtdtele, amelyre remdlhetti'leg
mir az 6sszel sor kenil. Saj6t kezde-
m6nyez6semre a parlamentben elfogadt6k a
r6di6 ds televizi6 vezetdsi strukhir6j6nak
megv|ltoztatis6t 6s annak hatdkonyabb6
tdtel6t. A megyei kciltsdgvet6sbe tdbb p6nzt
ir6nyitottunk, ami k<iz6p - ds hosszabb t6von
biztositja a kiildnbdz6 beruhiz6sok kifi-
zet1sdt. Ilyenek pdld6ul a viz- ds csator-
nah6l6zat kidpitdse egyes helys6gekben,
valamint az ttak egy rdszdnek javitilsitra
forditott dsszeg finansziroz6sa. Gondoltunk a
megy6nkben lev6 6rvizk6rosultaka is, amely
alapra 49 milli6rd lejt (ROL) sikeriilt
elktildniteni ds a megyei Onkormilnyzat
rendelkez6sdre bocsdjtani.

Kdzdlet 3
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TovABBRA IS A K6Z6s dssznFoGASRA ALAPozUNK
iskol6j6n6l ldtesitend6 miigyepes labdarug6-
p6lya dpit6s6t, ugyanakkor tribb milli6rd lejjel
(ROL) segiti a felcsiki (krizrittiik a karcfalvi)
telepiil6seken lev6 hidak javitilsit, foly6kon
tucatnyi g6t 6pit6s6t, a Szdkasz6 vizdnek
szab|lyoz{sdt, valamint a parlamenti k6p-
visel6 irr 6lta1, az el6z6ekben emlitett
iirvizk6rosultaknak j6r6 risszeg igazs6gos
eloszt6s6t.

Mi az, amit a uiilaszttisi ciHus elsd 4vdben
szemilyesen nem sikenilt megual1sitani, meny-
nytre vatnak megel1gedve onnagukkal ?

Kelemen llunor:
Szem6lyes lelkesed6sben nincs hi6ny,

sajnos a frakci6kban sokszor vagyunk
ellentdtes v6lem6nyen m6s pirt6llisri kdpvi-
sel6kke1. Ez6ft e16g neh6z drv6nyesiteni saj6t
6ll6spontunkat. Ezdrt fontos teh6t az cissze-
fog6s krizcittiink egym6s 6ll6spontj6nak
fenntart6sa drdekdben. Sajndlatos, hogy n.rdg
mindig nern siker0lt az erdllyi aut6pSlya
dpitdse kdriil kialakult v6lemdnytiket javunka
forditani, valamint megydnk ritjainak fehiji-
tds6ra mdg tribb pdnzt szerezni.

Borboly Csaba:
Borboly Csaba: Borboly Csaba: A karcfalvi, jen6falvi 6s szenttarn6si
B6tran elmondhatom, hogy igen gyakran T6bb p6ly6zat (pl. SAPARD) elkdszitdsdt ginvezet1k krirtili helyzet aggaszt ann6l is

j6rokFelcsikon,aholkihelyezettfogad66r6kat segitettiik, kivitelez6sdben kcizvetlen rdszt ink6bb, mert a munk6latok mondhatni
is tartok. igy term6szetes, hogy Karcfalvrin is vettiink. A Karcfalva 6s Szenttam6s ktiztitti 6vekkel ezel6tt megkezd6dtek, most pedig az
ttibbszcir megfordulok. Ismerem az itteni megyei ritszakasz feli(itisfit anyagilag tdmo- anyagi fedezet hi6nya miatt sziinetel a
nehdzsdgeket, gondokat, s ennek tudat6ban gattuk, de sajnos, a munkilatok kivitelezdse cs6vezetdk tovSbbi lefektetdse. Ezt a kdt
igyekszem kdpviselni vfilaszt6imat a megyei nern a legmegfelel6bb m6don tdrtdnt. Sikeres kdzsdg szdtv6l6sa is befoly6solta, de a Hargita
tan6csban. Teend6im kcizdtt nagyobb p|lydzat r6v6n a megyei tan6cs 6s szemdlyem C6z RlszvlnylSrsashg sem 6llott hivat6sa
figyelmet forditok a kdlts6gvetds helyes krizremiikrid<itt a karcfalvi TelehSz megnyi- magaslat6n. Ezirhnyba kell tdbbet tegyek,
eloszt6s6ra, a felcsiki ktizsdgek saj6ts6gos t6sihoz 6s a sz6less6vri Intemet bekdt6sdhez. hogy az elkezdett munk6latok fotytat6d-

' probldrndira. Mivel Karcfalv6n a helyi Mivel a Csorg6 I{ils6gi Szervezet az egyke s hassak, ki6rdemelve v5laszt6im bizalmlt 6s

. tandcsnak el6g j6 elkdpzel6sei vannak a leglobbaknak a megydben, elismer6skdnt 100 segitsdg6tatov6bbitev6kenys6gemben.
v k<lzsdggazd6lkoz6s terdn, a k<iltsdgvetds milli6 lej jutalomban rdszesitettiik 6ket.

rijraosztiisakor a telepiil6sek kdziil az egy Az elkrivetkez6kben a megyei tan6cs Leiegyezte

lakosra sziimitott legnagyobb cisszeget kapta. . 
anyagiakkal is segiti a krizs6gk<izpont Ndmeth Szilvesztet

Augusztus 13. Szombat

10,00 Labdarirg6 mdrk6zdsek
ya

10,00 K6zmtives foelalkoz6s
- iskolaudvar

14,00 Roncs-derby - hSzi k6szit6sri
j6rmrivek versenye
16,00 EI6-CSOCSO - iskolaudvar
19,00 86l a madarasi friv6s zenekarral -
Madicsa-ftird6
- Aut6busz indul akdzpontb6l 19 6rakor

21 6rakor

VI. NAGYBOLDOGASSZONY NAPOK
2005 augusztus 13-15
Augusztus 14. Vas6rnap

10,00 Labdarug6 m6rk6z6sek; d6nt6k
10,00 Tokilnyf6zlk versenye
sportp6lya
13,00 Disztan6cs$l6s
| 4,00 F 6z6v erseny ki6rtdkeldse
15,00 Fogathajt6 verseny - sportp6lya
17,30 N6i kdzilabda m6rk6zds
iskolaudvar
2 1,00 Ndz6miiv6szeti F6iskola
- A Csiki Jitikszin el6ad6sa a szabadteri
szinpadon
23,00 MIX-FM buli (Dj Mezei Zsolt)

Augusztus 15. H6tf6

12,30 Unnepi szentmise
17,00 G6lamtisor - szabadtlri szinpad

- Botorka N6pt6nccsoport
- Madarasi n6pi zenekar
- N6tacsokor: Cseh Judit. Gd

bornd Csisz6r Anik6, Bir6 Eva,
Alajos

- Real Dance Sportt6ncklub
t6ncbemutat6
21.00 Utcab6l

Szervezdk: Karcfalva Kdzsdg Tandcsa, Csorgf Fiatalok Szervezete. A programvdltoztatdsjogafenntartvs!



Ki)zdlet

Nagy v6rakoz6ssal 6s sziviinkben
szeretettel indultunk negyvened ma-
gunkkal erddlyi kir6ndul6sunkra Helve-
ci616l, teleptildstrnk k6t isko l6j 6b61.

Els6 6ilon'i6sunk Kolozsv6r volt,
ahol a H6zsong6rdi ternet6ben keres-
g6ltiik nagy magyarjaink sirernldkeit.
Sajnos az idljirds nem ciriilt nektink, s
hatalmas es6 mosta el l6bnyomainkat. A
Bethlen Kata Diak6niai Kcizpontban
sz6lltunk meg, ahol nagyon finom
vacsor6val kedveskedtek vend6gl6t6ink:
Balog Lenke ds Nagy Erika tandrn6k.
Vacsora vtdn az id6 kegyesen meg-
engedte, hogy kdrbejrir;uk a v6rost ds
nevezetessdgeit legal6bb kiviii16l Lif
hassuk.

Kcizben Magyarorsz|gr6i folyama-
tosan hivtak minket telefonon, hogy a
TV-ben 15tt6k, Csikot ekintotte az Olt, a
Karcfalva fele vezet\ it le van zdrva.
Most mi lesz? Tanakodtunk: forduljunk
vissza, vagy v6gjunk neki az Lrvizi
kalandnak? A fiirk m6r tervezt6k,
hogyan segitenek hornokzs6kokat pa-
kolni a helyieknek. V6giil olyan dcint6s
sziiletett, majd szerd6n kidertil merre
forditjuk,,szekertink rirdj 6t".

M6snap a Tordai hasad6kot szeret-
ttik volna eifoglalni, de sajnos a
felh6szakad6s nem szerepelt a terve-
inkben. Es6s programk6nt Torock6t
v6lasztottuk, de vissza kellett fordul-
nunk, mert a falu fel6 az 6t beszakadt.
Visszafel6 dreztiik meg a term6szet
hatalmas erej6t, iszapos hatalmas 6radat
zuhogott le a hegyekb6l, s a viz mir
6tcsapott az orszdgiton is. Fdleimetes
volt!

Folytattuk utunkat Marosvds6r-
helyre, ahol inegn6ztiik a Bolyai
Mfzeumot 6s a Teleki T6kdt. Miutfin az
es6 egyre csak esett 6s esett, m6sfdl 6r6s
buszon val6 vdrakoz6s ut6n elmenttink
sz6ll6shelyiinkre, egy rom6n 16nyko11d-
giurnba. Minden egyiitt6rzdstink azok6 a
rorn6n kisl5nyok6, akik ott laknak! A
szcimyiis6ges kolldgiumban tciltdtt est6t
csak a Sapienti6n elkdlt<jtt finom
vacsora tudta enyhiteni. A v6rost vala-
melyest a buszb6l l|tttk az es6fiig-
grinycin keresztiil.

Miut6n kis6r6ink Csikb6l azt az
informilci6t kapt6k, hogy a faluban
sikertilt az Oltot megf6kezni, s az utak is
j6rhat6ak, vdgre, mindenki legnagyobb
rircimdre Karcfalva feld indultunk.

4
!.!,:li!:att:i.ftl!1tt:aaatli::r:ti:ilti:ifEiii#iiiiii!$ll!,1i.::.:::fit!..xli.a:t-:.i:!:4i;rlrtr.;rt:!:Nl

VIZES ES ARVIZNS XTNAXOULAS ERDELYBEN

Pihen6sk6ppen s6t6ltunk Szov6thn a
Medve-t6 koriil, megnfztttk a parajdi
s6b6ny6t, tisztelegtiink Farkaslak6n
Tam6si Aron sirj6n6l, megvetttik
csal6dunknak Korondon az aktu6lis
eml6ktrirgyakat, s est6re v6gre megcilel-
hettiik vend6gfogad6 csal6djainkat. Ezt
a pillanatot v6rtuk indul6sunk 6ta!
Tdbben ismer6s helyekre mentek, de
n6h6ny helvdciai gyermek 6s feln6tt irj
ismerets6gekre ds bar6ts69okra tett szert.

A cstitortciki nap a csal6dok6 volt,

A ddlut6nt a csal6dokkal toltdttiik 6s este
bircsirvacsor6n vettiink r6szt. Sziviink
szomorris6ggal telt, mert j6 lett volna
kinti csal6djainkkal tobb id6t t<ilteni. J6
lett volna, ha rninden kir6ndullson
egyiitt lehetrink, l6gy mint eloz6
dvekben! Az itrviz, az es6 elmosta azt a
felh6tlen, boldog egyUttl6tet, mely az
el6z6 6vekben jellemz6 volt. H616sak
vagyrnk az egytrtt tdltdtt 6r6kert, az
er6feszitdsdrt, amit a falu lak6i tettek
az6rt,hogy j6l {rezzik magunkat.

mindenki nagyon j6l erezte mag6t.
P6nteken a lovaskocsi , ,konvoj ja l"
indultunk fel Lokba. Utkdzben sz<ir-
nyirlkodttink a termeszet pusztit6sain.
Erkez6siinkkor rn6r fdtt a finorn porkolt.
Diadalittasan felfutottunk a hegyre, mire
vissza6rtiink m|r k{sz is volt az ebdd.
De a term6szet isrndtelten bar6ts6gtalan
volt 6s nagy-nagy sajndlatunkra elmosta
az igen j6nak 6s sz6pnek igdrkez6
kir6ndul6st. Es6 ut6n a fogatokkal az
6zott sereg visszaporoszk6lt a faluba.

Szombaton Brass6 fel6 vetti.ik az
irdnyt. Megndztiik a hires Fekete
Templomot majd a Tcircsv6ri Ydrat. H6t
ilyen szdpet mi mdg nem l6ttunk!
Bolyongtunk az 6don falak kcizcitt, s
elkdpzeltiik a ndh|ny szhz 6vv el ezel6tti
6letet!

Vissza Csikba volt forgalmi dug6,
baleset 6s a v|ltozatoss6g kedv66rt
szakad6 es6.

Vas6rnap d6lel6tt a nagymis6re
mentiink, szerettiik volna 6tadni a
templomnak vitt szer6ny aj6nd6kunkat.

Hazafele menet megkoszorriztuk
Feheregyhizdn a Pet6fi emldkmrivet,
set6ltr.rnk Segesv6r 6don falai kozott,
tisztelegtiink Gyulafehdrv6ron a
templomban a Hunyadiak sirj6n6l, s
megndzttk, hogy tdnyleg hasonlit-e a

budapesti m6solat Vajdahunyad igazi

vhr6ra? Magyar id6 szerint este f61 1l-

kor oleltiik meg sziileinket Helvdci6n.
Mi di6kok szeretndnk, ha a Politika

nem 6llna bardts6gaink ritj6ban. Szeret-
n6nk karcfalvi bar6tainkat Helv6ciSn
iidvdz6lni, s szeretndnk - b6rhogy is

szavaz Magyarorszhg - Karcfalv6n
egytitt kocsikSzni a Lokba, vagy csak
s6t6lni a faluban. Nekiink. alfdldi
gyerekeknek a legnagyobb llmlny az,
hogy ott lehettiink!

Hogy egytitt lehettiinkl

KOSZONJUK KARCFALVIAK I
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Kdzdlet

ISMET AZ AF{VIZ;EKR6L

A jir l ius 11-13 k<jz<jtt i nagy
es6z6sek ism6t komoly megpr6b6l-
tat6sok e16 6llitott6k kcizs6giink lakos-
s6g6t. Megn6tt az Olt 6s Sz6kasz6 vize
olyannyira, hogy e napokon igenybe
kellett venni az itt dolgoz6 magyar-
orszigi c6g gdpeit is, amelyek segits6-
gevel nagyr6szt sikeriilt megakad|lyoz-
ni az ntak es gazdashgok e16rad6s6t.

Jen6falv6n a Nyirfa utc6ban nagyon
kev6sen mflott, hogy az ott 1ev6 hidat el
nem vitte a rnegnOvekedett Olt vize. A
templom alatt, Yizi J6nos udvar6n (7-es
hinszdm) m6r keresztiilcsapott az 6r, de
a h6zat a szomsz6dok segits6gdvel
szerencs6re sikeriilt megmenteni. A
Sal6nk-i utat is kereszttilv6gta az 6r, ahol
m6g most is nehezen lehet kdzlekedni.
Kdves utc6ban egy helyen figy elmosta a
partot, hogy csak egy keskeny s6von
lehet k6zlekedni.

E napokban a Szdkaszo vize is
ki<jntritt, a K6s6k hidj6n megint nem
lehetett kdzlekedni, teljesen ellepte a
viz. A Mdrtonok utc6j6ban gyorsan g6tat
emeltek az att lak6k, igy a tavaszi
6wizt6l elt6r6en, amikor az udvarokat is
ellepte a viz, most az osszefog6s
eredm6nyek6nt sikeriilt elh6ritani a
vesz6lyt.

Karcfalv6n a polg6rmesteri hivatal
elsci bej6rat6n6l a l6pcs6kig ert a viz, de
veszdlyben volt a kdzelben lev6 nagy-
hid, valamint a piact6r is. A Vasirt utcai
hid baloldal6n az erlgepeknek kdszrin-
het6en nem dntdtt ki aviz, de jobbfel6l
az orszigirton kereszttilv6gva 6rintette
az eg6szsdgtigyi kcir 6piilet6t. A kdzel-
ben rndg 6zv. Karda Istv6nn6 h6zirn5l, a
trilt6sen folyt kereszttil a viz 6s
el6rasztotta a f6sszint 6s az udvart. de a
nagyobb k6rt sikeriilt megakaddlyozni.

Neh6z napok voltak ezek, de
rendkiv{il helyt6lltak t gy a helybeli
emberek, mint a magyar cdg gdplszei, a
mag6ntraktorok tulajdonosai, a trizolt6k,
M6rton Zsolt m6rnok, valarnint a
kcizsdgvezet6k, akik 6jjel-nappal segi-
tettdk 6s irdnyitottSk a vddekezdsi
munk6latokat. Mindannyiuknak kd-
szcinhet6, hogy kcizsdgiinkben m6rs6kel-
tebb volt az 6rviz okozta kdq mint m6s
csiki teleptildseken.

)
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A KARCFALVI KoZBIRTOKOSSAC NT,NTEBoL

1ev6 hdzakat 35 mi11i6 lej 6rt6kben, 267
mi11i6t kdtdttiink le erd6telepitdsi alapra,
113 mi11i6t az ftad6b61 erdei utak
feljavit6s6ra, 516 ha legel<it teiekkdny-
veztettiink arninek a kciltsdee 168 milli
volt. A 2004 - es esztend<i iavadalmazrlsa
tags6g r6szdre pdnzben tcirtdnt 350.

az egy eni haszn6latuk jogi elemzdse ut6n
lej/ha - cissz6rt6kben 1.008.000.000 lej.

A 2004-es dv pdnziigyi mdrlegdbti
keriilhetnek a kcizbirtokoss6g tulaj doniiba. kihinik, hogy a karcfalvi Larix Kcizbir-

kifejezve csak 45,39 %o - tokoss6g nem vesztesseges. nincs tartoz6

Kcizbirtokossdgunk tev6kenys6ge mdg
mindig a valamikori <isszvagyon csak egy
r6sz6n bontakozik ki, bisz azok a teniletek,
amelyek a krizsdgen 6s megydn kiviil esnek
tulajdonjogilag csak kevds rdszben tisz-
tflz6dtak. A kcizs6g hathrdban is :iugy az
erd6, mint mis mezogazdasrigi teriilet
bizonyos hfnyada mdg trsztinhs el<itt van

ban haszn6lhatjuk a kdzbirtokoss6g volt
vagyon6t. Megjegyzem, hogy az idegen

vdgeredm6ny6t.
Visszatekintve az elmriit 6v tev6-

lgere, a 2004 - es 6vben 3392 n4 f61
ikeriilt hasznositanunk teriiletiinkr6l.
melyek nagyobb rdszdt 6rverdsen 6rt6-

kifele ds 6vi jiivedelne 287 milli6 lej.
A 2005 - cis dv tev6kenysdge igazih6l

zinszirmad6 gyrildsek sikertelen megtart6sa
ds a tags6g egy rdszdnek egyetnern6rtdse
miatt.

Sikeriilt messzervezzik az 6vi
legeltetdst, a tavalyi alapbol 7,2 h
tortdnt csemeteti l tetds 72 lni l l io drtdkberr

6rtdkben. Az irtalapb6l rnegjavitottuk a
Madicsa fele vezet6 tciitott utat a loki 6s
krivespataki kit6r<ikkel cisszdrtdkben 142
milli6 lej. Ezen az irtszakaszon aut6-
gr6derrel megtcirtdnt a sdncok kipucol6sa
az rit egyengetdse, ifronnal a ftldsleges fdld
elt6volit6sa, a trilt6sanyag beszerzdse
valamint k6zi ds g6pi er6vel val6 elteritdse.
Megjegyezndm, hogy ennek az itsza-

n 1ev6 tertiletek ftildtt neres- csak jrinius h6napt6l indult be
6s v6rjuk a birilskodds pozitiv

itettiink ds egy rdsze a lakoss6g igdnyeit iizemtervet kdszitettiink az idegenbril
Ita htzifa, miifa form6j6ban (1105 visszakapott 156,8 ha erd6r6szre 35 milii

M6s pdnzforr6sbink sz6rmazdkai: 938
drb kar6csonyfa drtdkesitds6b61 6s a
legeltet6sbril tribb mint 262 milli6 lej
(ROL) 6rtdkben. Osszbevdteli ink
2.965-000.000 lej volt, amelynek
felhaszn6l6sa a mtik<iddshez sztks6ges
feltdtelek fontoss6gi sorrendben val6
betart6s6val trirtdnt.

igy megemlithetem, hogy csak
erd66rzdsre 362 milli6t k<iltrittiink, a
faluban ldvci munkrllatok 6s m6s tevd-
kenysdg tdmogatdsdra l l3 mill i6t. a nyiri
legel6n feljavit6si munk6latokat vdgezttink

kasznak mdg a tulajdona nincs rendezve
5rezven sziiLksdg6t a javitrlsnak ds felmd
haszndlat i  fontossdgdt a lakossi ig r iszdrol

csokver6s, fiimaggal feltilvet6s,
igy sziiletett ezir\ny'| dcintds e munkiila
elvdgzds6rol.

mitrigyhzds, itat6k k6szit6se) 182 mi11i6 (folytatzis a 6. oldalon)

Mikltis irptid, s LARIX
Kbzbirtokossdg elnbke

ben, az erd6szett6l megv6s6roltuk a
loki el6gaz6sn6l 6s a nagyloki borvizn6l

Igy ndz ki a salLnki tit az i{rviz uttin
Vfzi ZsdJia, Ndmetlt Sz



(folytatds a 5. oldalr6l)

A kdzbirtokoss{g 6let6b6l

A 2005 - os dvben sem ncivekedett a
j6vrihagyott kitermelend6 fa mennyisdg az
elmrilt 6vhez viszonyitva s6t egyre
szigorubb6 vfiik az erd6k kitermeldse ds
gondoz6sa kcinili tevdkenys69.

Szem el6tt tarfria az 132512004-es kor-
minyhatlrozatot, amely megszabja, hogy a
lakoss6gnak adand6 famennyisdget csak
enged6llyel rendelkez<i szakcdgek 6lta1
kitermelt k6szletb6l lehet juttatni, az
tgazgat6tanScs javaslat6ra int6zked6si tervet
k6szitetttink arnelynek alapjSn megkezd6dik
a javadalmazis az al6bbi formdkban:
kcizbirtokossdgi tagok esetdben a tags6g
igdnyei szerint a hizifa 6s miifa j6ruldk

szerinti oszt6sa r6mp6r6l tcirtdnik a jog

fiiggvdny6ben 6s az osztand6 p6nz 6rtdk6ben
az eryen 6ltal benytjtott tipuskdr6s alapj6n.
A , . ,Epitkezds cdljdra igdnyelheto miifa az
6pitkez6si enged6ly igazol6s6val, a sziik-
sdglet fligv6ny6ben piaci 6ron. Nem ktizbir-
tokoss6gi tagok eset6ben kdrds alapj|n
hozzijuthatnak tttzifilhoz (2 rn'/ csal6d),
ellen6rt6k6nek a kifi zet6s6vel, mtifiihoz pedig
6pitkez6si enged6ly alapj6n piaci 6ron.

Meg szeretndm jegyeznt, hogy a
kdzbirtokossdgi tagoknak tewezett
p6nzjutaldk 350.000 * 400.000 lej,rhekt6r
lenne 6s aki k6r6st nem tett le a megszabott
hat6rid6ig vagyis jirlius 1 - ig, az pdnzben
fogja kapni a j6ru16k6t. Azok a tagok, akik
f6t ig6nyeltek, sz6mukra fe1sz6mol6dik a
kitermel6si krilts6g 6s az utad6 a fa lrtdke
rnelle ds igy sz6rnit6dik ki a hekt6Lr utrin j616
famennyis6g. A jrirul6kfa program6liis
szerint fog tcjrtdnni a r6mp6r61 a kdszlet
fii g gvdny6b en, s aj 6t sz 51lit6 e szko zzel.

K6rjiik a tags6got, hogy legyenek
fi gyelmesek ds hirdet6seink fiiggv6nydben
6rdekl<idjenek, az igenyl6k tarts6k be a
szab|lyokat, hogy ne legyen akad6lyozva a
tev6kenysdg. Az Igazgat6tan6cs cdlja, hogy
m€gteremtsen egy olyan pdnz0gyi egyen-
srilyt, amely biztositja a kiaddsok id6benni
eszkrizl6s6t 6s a tags6g j6rul6k6nak kie-
l6git6sdt.

Vannak azonban ndzeteltdrdsek az
lgazgat6tantrcs ds egyes kclzbitokoss6gi
tagok ktizritt, de ez nem fjkelehi, hisz a mrilt
szizad elej|n is voltak hasonl6 esetek,
pereskeddsek Karcfalvan. Ezeket megtud-
hatjuk, ha beleolvasunk Garda Dezs6
parlamenti k6pviselci: A sz6kely k<izbirto-
kossrig cimii koteteibe. V6lem6nyem szerint
a krizbirtokoss6g eredmdnyes miikdd6s6vel
jelent6sen hozzd adjrirulni a falukcizcissdg
fej16d6s6hez, a tagsrig eredm6nyeinek
gyarapit6s6hoz,de mindehhez mindany-
nyiunk osszefogSs6ra sz0ks6g van.

A HAVASOK VONZASAN.A.U
A ny6ri legeltet6s megszervezdse 6s

annak lebonyolit6sa egyardnt gondot okoz az
tllattart6 gazdfiknak 6s vezet6knek. Sorra
veszik a lehet6s6geket, egyezkednek,
sz6mig6lnak mindaddig, amig eljdn az d"llatok
kihajt6s6nak ideje. Ekkorra m6r a
pdsztorfogad6s is megtdrtdnik, majd
cisszeszedik a j6szigot 6s azokat a kiv6lasztott
teriiletre terelik.

A mi viddkiink<in is szok6s, hogy
leginkribb a juhokat krildik a havasi legel6kre,
ahol b6ven van elesdg, de az id,61inhs
viszontags6gait is jobban ifivdszelik, mint m6s
5llatok. Egy ilyen havasi legel6 pdld6ul
Susulyban van, amely tertilet a karcfalvi
kdzbirtokoss69 tulajdon6t kfpezi 6s ezt
tctbbek kriz<jtt Hidegs6gen ds Biikkhavason

d61i fejdshez terelgette ny6j6t, amiben a
hris6ges kuty6i is segitettdk. Levente j6

gyakorlat6nak ktisztinhet6en gyorsan akolba
keriiltek az 6llatok. Az id6n..minddssze" 230
juhot legeltet, de az elmirlt dvben mdg 500
darabra is kellett vigyhzzon. Ugy trinik j6

phsztor hirdben van, hogy most ls
megfogadtrik, pedig nem k6nnyii azittent 6let.
T<ibben dolgoznak az eszlenin, amolyan

,,v6lt6sban", ahol mindenkinek megvan a
maga teend6je. A legeltetdssel jdr6 gondok, a
napi h6romszori fej6s, a kos6rfordit6s, a
sajtkdszit6s 6s annak szltosztbsa, elsz6'lliti.sa,
valamint egy6b teend6k gyakran kem6ny
megpr6b6ltat6sok el6 611itj6k 6ket. Mindezek
mellett a k<izbirtokoss6g vezetoi 6s az
6llateg6szs6gugyi ktir szakemberei is

keresztiil is meg lehet krizeliteni. Az tt mintha
felh6k krizott vezetne az llia teton kereszhil,
majd onnan lefeld kanyarog Susuly ds Damuc
ir|nyfiba, drintve Farkaspall6t, amely
tal6lkoz6 helye a gyimesi, csiki 6s damuci
embereknek. Ritka az a fogatos, aut6s vagy
gyalogos, aki ne 6llana meg legal6bb n6h6ny
percre P61 lmre tany|jinii, aki csal6dj6va1
egyutt 6li itt sajrits6gos hegyvid6ki 6letdt.

Inndt m6r csak n6h6ny kilomdterre van
Susuly mezeje, amely az Antalok pataka 6s
Szhrazpatak <ilelds6ben val6di panor6m6t
nyfijt az arra j6r6nak. E teniletet a havasi
legekik gyringyszemdnek is nevezhetn6k, hisz
a tengerszint fdldtt tdbb mint 1000 m
magassiigban olyan fest6i kdrnyezetben
fekszik, amelyet a szomszddos megydk
e16lj6r6i is megirigyelhetnek. Ezen a
hegyekkel kdrtilvett lap6lyos teriileten
helyezte el esztenhjbt a damuci Vlad
Gheorghe feleltispisztor is, aki e ny6ron a
karcfalvi juhny6jak egyikdt v6llalta el
gondoz6sra. Ot' fej<lp6sztorok segit ik
rnunk6jdban, mint p6ld6ul a Karcfalv6n lak6
L6szl6 Levente, aki arraj6rtunkkor 6ppen a

figyelemmel kisdrik a p6sztorok munk6j6t,
id6nk6nt ellen6rz6st vdgeznek 6s sziiks6g
esetdn figyelmeztetik <iket az dszlelt
hi6nyoss69okra.

L6togat6sunk alkalm6val O16h Ir6n 6s

Kosza Levente 6llateg6szs6giigyi technikusok
tartottak szemldt ajuhok krizdtt 6s kezelt6k le

azokat a belsti parazitSk 6s a l6pfene betegs6g
ellen. Nem szivesen 6lltak,,kdt61nek" a juhok,

de a szakemberek hozz|lrtdssel terelt6k
azokat akezells iriinyiiba. Kivdtel nincs, Laci,

2s6fi, Niculild hi6ba pr6b6lt megsz<ikni, mdg
a nagytestii 6s er6s Vlad berb6cs sem tudott a

kezelds el6l elmeneki i lni .  igy kapta meg

minden 61lat a neki jir6 gy6gyszeradagot 6s

vdd6olt6st, majd a fej6s 6s pihen6 utdn a ny6j

6s pbsztora - ki tudja hhnyadszor - fjb6l

birtok6ba vett6k a kcirnyez<i hegyormokat.
Telnek a napok, h6naPok a havasi

legelrin Szent Mih6ly nap16ig, amikor
hazatlwe, egy kis <iszi legeltet6s ut6n, a tdl

be6llt6val vdgre kipihenhetik magukat'

Ndmeth Szilveszter



A fekete ribiszke gy6gyhatisai 6s termeszt6s6nek
lehet6s6ge kiizs6gtinkben

Az 6szi napok kdzeledt6vel id6szeni
foglalkozni egy keveset a fekete ribisz-
k6vel, hiszen ez az az id6szak, amikor
kcizsdgiinkben is optim6lis felt6teleket
teremthetiink szaporitdsa 6rdek6ben.
Termeszt6sen nem rijkeletri vid6kiinkdn,
r6gebben is foglalkoztak vele, de a
gazdas6gi kdriilm6nyek 6s a cukor
drdgtl|sdval sok helyen kitutottdk a
bokrokat, pedig gy6gyhat6s6t tekintve
meg6ri egy kis id6t r6forditani.

Ezitttal nem kiv6nok r6szletekbe

- . bocsdjtkozni, mert azt az idln megjelent,

-e FEkETERIBISZKE cimri kcinyvem-
ben megtettem, ellenben n6h6ny
gyakorlati ritmutat6ssal szeretn6m
felkelteni falust6rsaim 6rdekl6d6s6t ezen
6rdekes ncivdny ir6nt. Ter6pi6s hat6saira
gondolva 6rdemes megemliteni
lev6lkivonat6nak vdrnyom6scsdkkent6-,
vizelethajt6-, nyugtat6-, 6relmeszesed6st
csdkkent6-, bakt6riumc!16 stb. hat6s6t,
rnig gyiimrilcsk6szitm6nyeit emdszt6-
szervi-, epe- 6s m|j-, sziv 6s 6rrendszeri
megbeteged6sek kezel6s6re haszn6lj6k.
A feketeribiszke bogy6ib6l sztirpdt, bort
is k6szitenek, a bornak v6rnyom6st
eme16, a szcirpnek 6rv6d6 hat6sa van.
Gytimcllcse 4 ezrellk vasat (Fe) is

. tafialmaz. Ennek kriszOnhet6en megfe-
lel6 mennyis6gben fogyasztva biztosit-
hatia a szervezet vassziiks6glet6t 6s

Vt thur^61hat6 a vashi6nyos v6rszeg6ny-
s6g gy6gyit5s6ra. A gyiimdlcsk6szit-
m6nyek kitrin6 gy6gyhat6sait csak rigy
hasznosithatjuk, ha megfelel6en, kell6
adagban 6s kuraszenien alkalmazzuk.
Gy6gyte|zilsra is alkalmas, kitiin6
teakeverdket k6szithettinkrbel6le.

Amint tudjuk, minden nOvdny csak
kedvez6 feltdtelek mellett ad j6 termdst.
Ez6rt fontos a term6hely kivilaszt6sa.
Kedveli a hiivrisebb, csapad6kosabb 6s
nagyobb pftralartalmu helyeket. A kiss6
6rny6kos helyeken j61 6rzi magdt, ahol
kiel6git6en fejl6dik, f6leg ha
kdz6pk<it<in vagy kdtdtt, mdly rdtegri,
t6panyagokban gazdag talajba fltetjiik.
A homokos, kavicsos talajt a ribiszke
nem kedveli.

Szaporit6s6nak t<ibb m6dja van, de
n6lunk a legelterjedtebb 6s bev6lt m6dja
a dugv6nyoz6s, amelynek el6keszitdsdt
m6r az osz folyam6n elkezdjiik.

Dugv6nynak csak j61 be6rett, krirtev6kt6l
mentes, egy6ves vessz6ket haszn6lunk,
amikor az oszi veget6ci6 befejez6dik,
ami vid6kiincln okt6bert6l szdmithato.
Dugv6nyk6szit6sre legalkalmasabb a
kdzepes vastags6gri, 5-8 mm-es vessz6k,
amelyeket iiltet6sig kdtegelve, homokos
vermel6ben (esetleg pinc6ben) kell
t6rolni. Tdli tdrol6;sra a dugv6ny-
kritegeket talpra ilTlitva a homok6gyba
tessziik rigy, hogy az a dugvhnyokal
teljesen ellepje. Tavasz bedllt6val
szdtbontjuk a kdtegeket 6s egyenk6nt 80
cm sor- 6s l0 cm tfthvolsilgra laza
talajba kiUltetjiik oly m6don, hogy egy-
k6t riigy maradjon atalajfelszin fb16tt. A
ny6r folyamiln a vessz6k j6l meggyd-
keresednek 6s hajt6st ndvesztenek. Az
er6teljes dugv6nyokat 6sszel vagy a
kcivetkez6 tavasszal kitiltetjiik a
kiv6lasztott helyre, a gyeng6bbeket
er6ssit6 iskol6ba visszatelepitjiik.

Erdemes megjegyezni, hogy a fekete
ribiszke rij hajt6sai sohasem a gy6ke-
rekb6l, hanem kizdr6lag a gycik6r-
nyakb6l vagy a fdldfeletti r6szekb6l
fejl6dnek ki, ezert m6lyebbre iiltetjiik,
hogy megfelelo sz|mi hajt6st neveljen.
Ultet6s ut6n a bokrosod6s meggyorsit6sa
6rdek6ben a vessz6ket 2-4 riigyre
rnetssziik vissza. Az 6szi iiltet6sri bokro-
kat is kora tavasszal metssziik meg,
mivel a friss csonkok a t6l folyam6n
vinttilnp6tlSs hiSny6ban kdnnyen
kisz6radnak. Az igy kifejl6dcitt bokrokat
gondozni, metsszeni kell, ami nem
ig6nyel a h6zikertben kiil6n0sebb
hozz66rt1st. Aztazonban j6 tudni, hogy a
fekete ribiszke bokor az egylves vessz6
egdsz hosszdban 6s az id6sebb
6gr6szeken kifejl6d6tt, egy6ves rdvid
vessz6kdn hozza term6rtigyeit. Ha b6
term6st akarunk e16rni, mindenk6ppen
drdemes a szakirodalmomba is belen6zni
6s az ott leirtak alapj6n elj6mi.

A fentiekben csak egyn6h6ny dolgot
emlitettem a sok ktiziil a fekete
ribiszk6vel kapcsolatban az6,rt, hogy
nagyobb kedvet kaPjunk h6zikerti
termeszt6s6re. Erdemes lenne azonban a
mez6gazdasdgi tdrsul6soknak is
pr6b6lkozni nagyizemi termeszt6sdvel
ds feldolgoz6s6val.

Dr. Zdgoni Elemdr ffi

,{@saYG. agenlie

MEGGONDOLT
ENERGIAFOGYASZTAS

Energiatakar6kossfgi
iitletek

Mennyi iramot fogyaszt a fagyaszt6?

. A fagyaszt6t lehet6leg hiivtis
helyen Sllitsa fel, sohasem a tttzhely
kcizvetlen kdzeldben.

. Figyeljen a helyes h6mdrsdkletre.
Minden egyes hiit6fok ndveli a
villanyfogyaszt6st. A fagyasztott 6lel'
miszerek t6rol6s6hoz minusz 18 oC

el6gs6ges.
. A faryaszt6szekr6nyt vagy l6d5t

ne tartsa sok6 nyitva, mert sok meleg
ds nedves leveg6 kerUl bele.

. Csak el6z6leg lehiitiitt 6telt
helyezzen be, fagyaszt6sra alkalmas
csomagol6sban.

. Tartsa a szelllzor ilcsozatot szaba-
don, hogy a fagyaszt6 h6toldal6n
elhelyezett h6cser6l6n 6t a leveg6
kdnnyen keringhessen. Ezdtt kell
betartani a megadott t6volsSgot a falt6l
is.

' FagyasztSsn5l tan6csos a friss
6lelmiszert a milr fagyasztott6l elkii-
lonitve betenni. Ha van. haszn6lni kell
az elofagyaszt6 fi6kot.

' A zbzmarakdpz6dds befolYhsa az
energiafelhaszn6l6sra els6sorban az
elg6zdlogtetS szerkezetdt6l fiigg. A
drzmarareteg l0 mm -es vastags6gig
mdg nem noveli a villanyfogyasztSst,
csak ha az enn6l l6nyegesen vastagabb.

. Ha , kdsziil6k6n van olYan
kapcsol6, ,6mivel a fagyasztlst 6ilan-
d6an mtik6dtetni lehet a h6mdr-
s6klett6l fiiggetleniil, csak akkor
hasznillja, ha nagyobb 6lelmiszer-
r/i:nnyis 6 get akar lefagy asztani.

/ . Rendszeresen olvassza le
kdsziil6k6t. Tartsa be a hasznilati
utasit6s erre vonatko z6 utmutatbsait

A Hargita Megyei
E n er giatak ar i ko ss tigi

Kiizszolgdlat
H)zremiikdddsdvel
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Egyhdz

A KONYVEK KONYVE

A Szentir6s Isten irisba foglalt iizenete.
Szentir6snak nevezzik a Bibli6t. A Biblia
gdrrig sz6, magyar jelent6se: konyv,
kdnyvek. Ez az a konyv, melyet ma is a
iegtdbben olvasnak a vi16gon, amelyet a
legtcibb nyelvre leforditottak. Az emberisdg
egyik legnagyobb 6r-t6ke.

Az Anyaszentegyhhz Isten kinyilat-
koztataseL iizenet6t a Szentirrisban ds a
Szenthagyom6nyban iirzi. Isten mindig
gondoskodott arr61, hogy szava eljusson
mindekihez, minden korban - hozz|nk ist

Kedves emldkeim kdz6tartozik egy id<is
ndnindl tett l6togat6som. Szerdny szobhjitban
az ablak el6tt egy varrottas teritcivel takart
asztalkhn 6llt a Nagy Kcinyv kinyitva, rajta
vastag lencsdjii szemilveg. Es akdrhdnyszor
felSllt az 6gy616l, odatipegett a Szentir6shoz,
a nebdz keretet a szemdhez kcizelitette, ds
hangosan olvasott bel61e. T6volba mereng6
tekintettel mesdlte, hogy boldog gyerek-
koliban 6desapjdval, kds6bb dlete pirjhval,
most pedig egyedtl is, de nap, mint nap olvas
bel<ile.

Vajon h6nyan mondhatj6k el kdziiliink
ugyanezt? Megel6gsztink azzal, amit a
szentmisdken, szertart6sokon hallunk? Az
igaz, hogy a szentmisdk olvasm6nyai
nagyszelii pedag6giai drzdkkel vannak
osszev6logatva, irgy hogy h6rom 6v leforg6sa
alatt szinte minden szentiriisi rlsz
felolvas6sra kelill (a hdtkciznapokat is
bele6rlvel). De megszivlelend6, hogy Isten
szem6lyesen sz61 hozzink is az irisokban!
Merjiik kinyitni, merjiik olvasni a Kiinyvek
Kcinyvdt!

Hogyan olvassuk a Szentiriist?

Els6sorban sziviinkkel. Csendben,
izlelgetve a szavakat, rdvid rdszeket
kiv6lasztva. Minden elolvasott szakasz utin
klrdezzik meg magunkt6l: mi az, ami
megragadott? Isten mit iizen sz6momra
ebben a szcivegben, t<irtdnetben? Mit
tanulhatok bel61e?

M6sodszor pedig: rendszeresen.
Naponta ndhiny sort. Nem oldalakat, sort! A
kitart6s meghozza gytimrilcsdt.

Fedezztik fel azt a Szentir6sr6l, amit
G6rdonyi G6za: ir6s a Biblidba cimri
vers6ben ir:

Ez a kdnyv a kdnyvek kdnyve,
Sfgdny etn ber driigagytingye.
Egi harntat lankadtaknak,
\lltigosstig fi) ldi va kn ak.

B ri I cs ess 6gn e k arany t tj a :
Boldog, aki nitaltil!
Szony as lelkek fortiskrt tja,
Hol pohdral Krisztus till.

TABoR A KINCSES SZIGETEN
A Katolikus Magyar Bibliatdrsulat

tiltal Marosfffn szervezett gyerektdborban
egyhdr.kdzsdgiink 10 gtereke tdborozott. Az
aldbbiakban ilmdnybeszdmoldikbdl vdlo-
gattam:

Both Csaba: A Kincses Sziget nevri
bibliils tdborban nagyon j6l 6reztem magam.
Az els6 nap kicsit szomoni voltam. A t6ma
nagyon j6 vo1t. Tetszettek az Ill6s pr6fetAr6l
sz6l6 tdrtdnetek. Az dtelek egy r6sze finom
volt, persze a paszulyfozel6k izlett a
leglobban. A csoportom is j6 volt, de
szerintem lehettiink volnajobbak is, ha nem is
els6k, de legal6bb harmadikok. A csoport-
besz6lget6sek is j6k voltak. A foglalkoz6sok is
tetszettek. J6 volt az asztalteritds, a takarit6s,
az ima, a cseng<i, a mise, amit Szaxi Piiter
mondott ds az esti mesdk. Nem volt j6 az,
hogy sokat esett az esci.

En is megtal6ltam a Kincset. A Kincs
maga Isten vo1t.

Ez a tihor nagyon tetszett, rem6lem
jciv6ben is r6szt veszek benne.

Szab6 Sarolta: A t6borban j6l 6reztem
magam. Az 6nektanul6s alatt m6r alig
virtam, hogy kezd6djdn az eload6s. Az
el6ad6s lll6s pr6fdta 6letdr6l sz6lt. Elizeus
kiiz6nk jritt ds mindent elmesdlt mesterdr6l.
Az volt a legrosszabb, amikor hidegvizzel
kellett mosakodni.

Kelemen Kinga: 2005. j i r l ius 9-dn
kezd6dcitt a tiibor Marosf6n. El6szcir
mindenki bemtrtatkozott, azthn kezd(|dtek a
j6t6kok. Az els6 napot jdtsz6ssal 6s
beszdlget6ssel tdltdttiik. A miisodik napon
I1l6s pr6fdter6l tanu1tunk. Az ebddsziinet
ut6n kir6ndulni menti.ink, ott j6tszottunk ds
tdncoltunk. A harmadik nap ebdd el<itt
csoportbeszdlgetds 6s kdzimunkdziis volt,

d6lut6n pedig velsenyek. Az utols6 nap
kidrtdkeldssel telt. En megismertem Illds
pr6fdta 6let6t, hazahoztam a tudom6nyom 6s
a kdzimunk6imat. Vsszamenndk a tdborba
azdrt, hogy tal6lkozhassak a bar6taimmal.

Szab6 Kamilla: Nagy 6lmdny volt
sz6momra ez a t6.bor. Nekem az6rt Etszett,
med Istenr6l sz6lt. Megismerkedtiink m6s
gyerekekkel ds tan6rokkal ds sokat
beszdlgettiink Ill6s pr6fdtrir6l. A
csoportbeszdlgetdsekben elemeztiik a
tt ir tdneteket. Delutdnonkent lehetett
kiilctnf6le versenyekre benevezni 6s j6tszani.
En nagyon sirtam, de att6l nagyon j67 &ezet
magam.

Gidr6 M6nika: A Bibli6s t6bor nagyon
j6 volt, mert sokat tanultunk, kdzimunk6ztunk
6s jitszottunk. Az el<iadiisok Ill6s pr6f6t6r'61
sz6ltak, aki nagyon tetszett nekem, f6leg
akkor, amikor kettd vdlasztotta a foly6t.
Nagyszeni volt, amikor Luki szakadt
nadr6ggal 611itott be egyik el6adrisra. A
tcirtdnet6b6l megtanultuk, hogy fogadjunk
sz6t sziileinknek, mert csak j6t akarnak
nektink. Luki nem fogadott sz6t, felmaszott
egy f6ra, leesett ds elszakadt anadrfrysa.

Mdg az volt vicces, amikor a fiird6ben
takaritottam ds felborult a veder, tele vizzel
6s nagy t6csa lett. A firik az ebldlot
takaritottek ds 6k is felboritott6k a vedret.

Csoportvezet6nktdl Csillag Csilla
n6vdrt6l 6s Szaxi P6tert6l sok mindent
tanultunk. Egy kicsi h6zban aludtunk, ott
nagyon j6 volt az, hogy a tanir n6ni minden
este olvasott egy tcirtdnetet.

Az nem tetszett, amikor hideg vizben
keilet mosakodjunk. Jdv6re is fogok menni,
mert nagyon jo volt a tdLbor.

Kelemen Erzsdbet
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A nyiri vakici6 az iidiil1s, tiiborozds
iddszaka. A programok szewez1i tgye-
keznek egybekcitni a kellemest a
hasznossal, igy a ftiboroz6 gyerckek a
kikapcsol1dtis mellett kikinftle hasmos
ismeretekre tehetnek szert Ezt bizonyftjdk
az aldbbi besztintol6k is. nelveket
iskoldink tanul6i irtak:

Fiilcip Krisztina a II. Felcsiki Hagyo-
m|nyorzo Gyermekt6borban vett r6szt:

,,A jrilius 2-9 kozi>tt mdsodszorra
megrendezett t6bornak Csikmadaras,
Karcfalva 6s Jen6falva adtak helyet. A
rom6niai 6s magyarorsz6gi gyerekek
csal6dokn6l voltak elsz6ll6solva. A
vend6geket fogad6 gyerekek ingyen
vehettek r6szt a t6bori rendezvdnyeken 6s
ebddelhettek az Antal vend6globen. A
t6borban kicsik 6s nagyok nemezel6st,
gycingyszovdst, kot6lverdst 6s ktilonbdz6
fon6sm6dokat tanultak. K6szithettek
b6rkark0t6ket, elsaj6tithatt6k a britor-
festds fort6lyait. A k6zmtives foglal-
kozSsok mellett n6pt6ncoktat6s is folyt,
amely felcsiki 6s s6viddki tSncokkal
gazdagitotta a programot. A venddgek
megtekintett6k a falu nevezetessdgeit. A
t6bor Csikmadarason gyermeklako-
dalommal z|rult, ahol a gyerekek
nagyr6sze, irgy a vend6gek, mint a

VAKACIO
helybeliek sz6kelyruh6ban jrlrtdk a t6ncot.
En anhiszem, hogy tartalmas ds kellemes
hetet tdlthetett el itt minden rdsztvev6."

A Termdszetkutat6 Di6kt6borr6l,
amelyet V6rsonkolyoson szerveztek meg,
B6jte M6ria VI.A oszt. tanul6 sz6mol be:

A jrinius 30- jrilius 6 krizott
megszervezett Term6szetkutat6 Di6kt6-
borban Karcfalv6r6l n6gyen vettiink r6szt:
B6lint Bemadette, B6jte M6ria, Szekeres
Szil6rd ds Kosza Botond. Sok f5raszt6, de
nagyszerii tur6n vehettiink r6szt. Kir6n-
dultunk a Nagy Magyar-barlangba 6s a
Szelek-barlangj6ba; A t6bori fegyelemre
es az ellfitSsra nem lehet panaszkodni.
Erdekes szabadid6s foglalkoz6sok szinez-
t6k a t6bor programj6t. A tSborhizn6l
mindenki szem6lyre sz6l6 eml6klapot
kapott. Utols6 ddlel6tt a t6j6koz6d5si
verseny utdn mindenki ajSnd6kcsomaggal
6s sok tapasztalattal indulhatotthaza. "

"A tengerparti M6jus 2 iidiil6hely-
s6gben szervezett gyerekt6borban a mi
iskolSnkb6l heten vettiink r6szt. Hargita
Megye Tandcsa 6ltal szewezett nyara-
l6son megydnk m6s helys6geib6l is voltak
r6sztvev6k, de ismerkedhettink az orsz|g
minden sark6b6l lrkezett gyerekekkel is.

Ot6gyas szob6kban helyeztek el
benniinket, az ltelek finomak voltak.

A f6 program minden nap a frird6s 6s
napoz|s volt, de nem hifinyzott a
hajlkdzis, a sportol6s, a s6t6l6s sem.

Utols6 este a t6bor igazgat6sSga a
Hargita rnegyei kis6r6tan6rok kdzremii-
kctddsdvel tdbortizet szervezett, itt
elevenitettiik fel rcivid t6boroz6sunk
legkedvesebb 6lm6nyeit, itt bfcsriztunk el
egym6st6l.

Nagyon j6l 6reztiik magrmka| sok
6lm6nnyel tertink haza.

Milyen j6 lenne minden 6vben
megmart6zni a tenger vizebent

Farkas IstvSn, Jdr6 Anna-M6ria,
G6bor Ren6ta, Szekeres Ad61, G6bor
Anita, Szekeres Szil6rd, M6rton No6mi 6s
G6bor J6nos kisdr6tan6r

Augusztus kcizepdn egyhetes tribort
szeryez Hargita Megye Tandcsa a
magyaroroszdgi testv6rmegy6kbe. Isko-
l6nkb6l 2-5 tanul6nak lesz lehet6s6ge
ingyenes tilboroz{sra. A rdszvdtel felt6-
telei: j6 tanulm5nyi eredmdnyek 6s
szerlny anyagi kcirtilmdnyek, el6nyben
rdszesitik a termdszeti csap6sokt6l k6rt
szenvedett csal6dok gyerekeit.

Osszetillitotta: Kedves Judit
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BESZAMoLo A BALANBANYAI TANCTAnonnoT,

M6sodik alkalommal vettiink rlszt a
\t 2005 jrilius 15-30 krizrltt Bal6nb6ny6n

megrendezett n6pt6nct6borban. Ez
alkalommal Karcfalv6r6l 12 gyerek, mig
Jen6falv6r6l 27 gyerek ropta a t6ncot.

A t6ncoktat6s 3 csoportban folyt a
gyerekek kor6nak 6s t6nctud6s6nak
fiiggv6ny6ben. Napi 8- 10- l2 6r6t
t6ncolhatott, aki birta. Minden este
tdnchLzzal zSrtlt a napi tanul6s, amelyen
j6l megl6tszott az aznapi foglalkozris
eredmdnye. T6nctanul6sokat ndpdaltanu-
l6ssal 6s n6pi gyermekjSt6kokkal tettdk
pihentet6bb6, sz6r akoztat6bb6.

Egy-egy oktat6 program ut6n j6
1tvSggyal ettek a kis t6ncosok, amit
term6szetesen az oket kisdr6 6s kiszolg6l6
13 pedag6gus kdszitett nekik. Szerd6n
emldkezetes s6t6n lehetttink, ahol szemb6l
csodSlhattuk a,,kdveket": Veresk6,
NagyhagymSs, Egyesk6, Ocs6m, kozben
csemeg6zhettiink a term6szet kin|lta
szam6c6b6l 6s 6fony6b6l.

Ime a gyerekek 6lm6nybesz6mol6i:

A ny6ri vak6ci6 legcsod6latosabb rit
napjdt tdltdtti.ik el karcfalvi ds
csikjen6falvi di6kokkal a Balinbdnyhn
megszervezett tSnct6borban.

A szervezriknek kciszcinhet6en moz-
galmas napjaink voltak. 9-6rakor
reggeliztiink. Reggeli ut6n 10 6r6ig
mindenki megpr6b6lta j 6l &ezni mag|t, ki
pihent, ki j6tszott. 10 6r6t61 n6pi t6ncokat
ds n6pdalokat gyakoroltunk, 6s sok rij
dolgot megtanultunk. Miut6n mindenki
j6l elfaradt, alig v6rtuk, hogy ebddhez
iilhessiink, amit nagyon j6 6tv6ggyal
fogyasztottunk. J6llak6s ut6n megdrde-
melt pihen6s virt, ezt kdvet6en a d6lut6ni
t6nc 6s az esti tdnchhz. P6r sorban neh1z
<isszefoglalni a sok szdp 6lm6nyiinket, de
azzal a remdnnyel bricsrizhattunk a
bal6nb6nyai t6nct6bort6l, hogy a jciv6
6vben is tjra fogunk tal6lkozni a
tSnctan6rokkal, a pedag6gusokkal 6s nem
trtols6 sorban a szewezokel. Rem6lem,
hogy mindl tdbb di6li fog bekapcsol6dni a
ndphagyom6ny tov6bbi meg6rz6s6be.

I6rd Agota - Karda Mtirta VI.
oszhilyos tanul6k.

A t6nct6bor Balilnbdnyin nagyon j6
volt, ahol minden gyerek 161 erezhelte
mag6t. Sok sz6rakoz6s, gyrinydrii t6ncok,
sok apr6, pici "botlSb?', akikkel sokat-
sokat kellet foglalkozni, hogy 6k is sz6pen
tudjanak t6ncolni 6s j61 6rezhess6k
magukat.

H6l6s koszdnet azoknak a tanit6knak
6s tandroknak, akik megszeweztdk ezI a
tdbofi, a felejthetetlen 6lmdnyt, s azt a sok
sz6p tfncot, amivel rninket, az az
tud6sunkat gazdagitottdk.

1616 Ndndor III oszttilst

Teh6t a gyermekek j61 1reztdk
magukat. Szdmomra a legmeggy6z6bb
bizonyitdk: az6ta a kisfiam dridolva,
bokilzva vagy, 6ppen l6bszSrcsapkodva
megy egyik szo!6b61 a m6sikba.

Lukrics Ilona tsn[t6nd



Miivel6dds

HAGYOMANVONZO
rAnon FELCSiKoN

Id6n m6sodik alkalommal keriiit sor
e sokszinii rendezv6ny megszervez6sdre,
amelyen majdnerr hhromszlz gyermek
vett r6szt. Az egyhetes t6bor a karcfalvi
kultrirh6z szinpadfin vette kezdet6t, egy
szinvonalas hagyomhnydrzl rntisort
kdvethettiink figyelernmel 6s mindenki
circirndre egy kcizds tdnchdzzal zfrult.
Ezuttal aktivan vett rdszt Karcfalva ds
Csikjen6falva is, t<ibb mint negyven
idegen gyermeket sz6ll6soltak el a k6t
faluban, ezen kiviil sok falubeli di6kot 6s
kisdiSkot foglalkoztatott, sz6rakoztatott
a rendezvdny.

Naponta d6lel6tt kezd6dtek a
kiil<jnb<jz6 programok: L5szl6 Csaba 6s
Ldszl6 Zita nept|ncoktat6k a halad6kkal
felcsiki 6s forgat6s t6ncokat tanultak a
kultirrotthon szinpadSn. Ezzel egyidlben
a M6r1onffu Gydrgy Alt. Iskol6ban, ha
sz6p id6 yolt az udvaron kdzmiives
tev6kenysdg folyt a kezd6 t6ncosokkal,
vagyis az apr6kkal. Mindenfdle 6rde-
kess6get k6szitettek a gyerekek, p6ld6ul
n6pi bab5t, nemezeltek, kcirmOn fontak,
f6t festettek, agyagot munk6ltak rneg,
fonalat sodortak stb. E rendkiviil
sokoldalir foglalkoz6sok mellett moldvai
t6ncokat tanultak S6gerc Ferenc veze-
t6sdvel.

D6lut6nonkdnt megcse16l6ddtt a
tev6kenys69, a halad6k kdzmrives-
kedtek, a kezd6 t6ncosok pedig a
szinpadon ropt6k a felcsiki t6ncokat.

Est6nkdnt mindenki felszabadultan
muiathatott, kicsik, nagyok egyarhn|
bemutathatta az aznap tanult figu-
rdkat,ugyanis a talpaldvalot kdt zeneker
is szolg6ltatta.

A rendezv6ny utols6 napjdt
Madarason tdltdttdk a rdsztvev6k, egy
Gyermeklakodalommal fejeztek be ezt a
tartalmas hetet. Rem6nyeink szerint j6l
sz6rakoztak a hagyorn6nyukat szere-
tettel 6rz6 gyermekek, kikapcsol6dtak 6s
ezzel egyid6ben gazdagon, sokat okulva
tdrtek haza. Kdszdnjtik a szervez6knek,
ndvszerint Szalay R6z6li6nak gs ROam
Katalinnak a f6radts6gos munk6j6t ds a
nagylelkii sziil6k vend6gszeretet6t.
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OLVASOKOn rozsncUNxnnN
A MULT SZAZAD ELEJEN

,,Az olvasits nemcsak t6pl6lja az
elmdt, de fel is tiditi fliradtsdgdban."

Aretino - olasz ir6. kciltd

Kevesen tudnak arc67, .hogy
krizs6giinkben m5r az 1900-as 6vek
elej6n l6tezett egy val6di olvas6kdr,
melyben gazdag, v6ltozatos tevdkenysdg
zajlott. A kiir l6tez6seftl, tev6-
kenys6g6r6l a n6hai Zilgoni Jen6 b6csi
6ltal meglrzdtt P 6nztdrtapl6b6l tudunk
meg sok drdekes, hasznos dolgot az
l9l2- 1942 kdzdtti id6szakr6l. A k6r
1912-ben alakult, f6leg karcfalvi 6s
jen6falvi szem6lyekb6l. Hivatalos
megnevez6se: Karcfalvi Olvas6krjr.
C6lja: a karcfalvi 6s kdrny6kbeli
6rtelmisdg kcizti 6lland6 kapcsolat
tartdsa, szinhizi el6ad6sok, tinnepsdgek,
koncertek 6s 611and6 jellegti sz6rakoz6si
lehet6s6gek biztosit6sa, 6s ezlltal a
miivel6d6s el6mozdit6sa. valamint a
hazdszeretet 5pol6sa.

A kdrnek alapszabSlyzata, pecs6de
volt. A 60-70 szem6lyb6l6116 alapitvwly
megvdlasztotta a vezellsdget. Kdzdljiik
is a vezet6s6g n6vsor6t, hogy a m6g 616
leszilrmazottak l6ss6k el6deik foglal-
kozilsilt 6s a vezet6s6gben betriltdtt
tiszts6gUket.

Ime: L6rincz Istv6n tisztvisel6 -
elncik, Baricz Imre asztalos - alelncik,
Ferencz Lajos keresked6 - titk6r, Gidr6
M6rton keresked6 - pdnztirnok, Gidr6
Gy6rf6s g6plakatos - ellen6r, Z|goni
Lajos asztalos - ellen6r, Bir6 Andr6s
timdr - gazda. Tagok: Dr. Elthes Endre
orvos, Hank6 Antal gy6gyszer6sz,
Potovszky Ferenc jegyz6, Mih6ly
Cergely keresked6, Mihdly Istv6n
keresked6, Orb6n J6zsef tulajdonos,
Karda Kdroly gazdillkodS, Tatzel Rudolf
keresked6, Albert J6zsef g6plakatos,
Bdlint Istv6n gazddlkod6, Gidr6 Alajos
gazd6lkod6, Ferencz J6zsef nyugdijas.

J6l megszervezett, v6ltozatos
tev6kenysdgiikb6l a krivetkez6ket
emlitjiik meg: tdnc 6s teaestdlyek,
szinhfni el6ad6sok, rddi6estek, mdj6li-
sok, b6lok szervezdse (Nagyboldog-
asszonykor, Katalinkor, Szilveszterkor),
fiird6b6rlet megszewez1se (Madicsa),
r6di6, k6nyvek, rijs6gok kdlcsdnzdse. Az
emlitett tev6kenysdgi form6k meg-
val6sit6siihoz ndlkiildzhetetlen volt az

anyagi felszerelds, mint amilyen p6ld6ul
a rddi6, hangszerek, domin6, bili6rd,
sakk, asztali kugli, jelmezek, kdnyvek,
tijs6gok, foly6iratok, k6rtya. Ezek
beszerz6s6he z, hasznSlathhoz bev6telre
volt sziiks6gik. F,zt a felvdteli, - 6s
tags6gi dijakb6l, szinhdzi el6ad6sok,
b6lok t6ncestdlyek szervezeslbol,
teremdijb6l (szin6szekt6l, legdnyektSl), a
kiadott kdnyvek, irjs6gok haszn6lati
dij6b6l biztositott6k. De ahol bev6tel van,
ott kiad6s is van. A tev6kenysdg
foll'tono s s 6gd ert, v |ltozatoss 5g66rt olyan
kiad6saik voltak, mint a r6di6,-6s antenna
beszerzlse, akkumul6tor, ir6papir,
b6lyegvds6116s, britorzat, villanyvil6git6s,
hLzb 6r fi zet6se, szobafest6s, hozz5j6ru15s
Madicsaftird6 befed6s6hez, javitga-
t6sokhoz, kdnyvek, irjs6gok beszerzlse.
Itt drdemes felsorolni azt a sok rijs6got,
foly6iratot, melyet nemcsak a kOr tagjai,
hanem a k6t falu lakoss6g6nak
rendelkez6s6re bocs6tottak. ime a
val6ban gazdag ,,lelthr": N6plap, K6pes
N6plap, Szdkelysdg, Csiki Lapok,
Budapest, Vas6rnapi UjsAg, Budapesti
Hirlap, Erdekes Ujs6g, Magyarorsz6g,
Magyar Hirlap, E11enz6k, Kdzgazdashg,
Brass6i Lapok, Szdkely 3z6, Magyar
N6p, Hirnrik, Erd6lyi Tud6sit6, Iparosok
Lapja, Magyat Kisebbsdg, Tolnai Lapok,
Keleti Lap, Miltyils di6k, Bolond Ist6k.
Ma, amikor ,,odafejl6dtiink", hogy alig
fizettink el6 egy-kdt kiadvSnyra, igazhn
irigyelhetjtik eleinket, akik dvtizedekkel
ezel6tt meg tudt6k val6sitani a fent
emlitett dolgokat.

1936 - I938-ban fel6piilt Karcfalv6n
a Katolikus N6ph6z, ahol az olvas6kcir is
helyet kapott. Addig Mih6ly Istv6n
6piiletdben tevdkenykedett.

1937 februilr 6-6n rnegiinnepeltek az
Olvas6kdr megalakulSs6nak negyed-
szhzados (25 6ves) 6vfordul6j6t. Az
iinnepi vacsor6t Mih61y Istv6n
vend6gl6j 6ben tartott6k.

Az elmondottakb6l l6tjuk, hogy
eleink kdzel 100 6wel ezel6tt hogyan
szerveztek meg kultirtev6kenys6gtiket,
hasznos sz6rakozisukat a kdz drdekdben.
Btiszk6k lehetiink r6juk, van amit tanulni
t6ltik, de j6 lenne ezt a hagyom6nyt most
tiib6l felkarolni.

Kozma Anna Antal Csaba
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FALUSI FIATALOK NYARA

A nydr, a vak6ci6, a szabadshg
fogalma a mai ifiirs5g sz6m6ra ezer
dolgot rejteget mag6ban. Altal6ban
eltewezzik, hogy milyen nyarat
kivdnunk, hova szeretn6nk elmenni,
sz6rakozni, s ezek a tervek minden
fej ben m6shogy kdrvonalaz6 dnak.

A falusi fiatalok nyagyrd.sze a
munk6t, fok6nt a takar6st sem felejti ki a
ny6ri programb6l. Szdnacsin6l6s! E
mrigritt nem csak az rejt6zik, hogy nagy
melegben giircoliink a mez6n. Ha j6l

meggondoljuk sz6rnos j6 dolog is van,
amit takar6s kozben megtehetiink.

Amig sz6rad a rend, elmehettink
v horg6szni amezei patakokra, s m6r az is

6rdm, ha n6h6ny apr6cska halat l6tunk a
tiszta vizben. Azt6n rnegfigyelhetjiik a
lassan halad6 r6kokat, amint csendesebb
helyekre v6ndorolnak. Elvezzik a
tenn6szet ajilnddkSt, a p atak csobo gds5t,
a ciripel6 tucskoket, a szitakctt6k
j6tdk6nak bdkessdg6t, 6s azt a
nyugods6got, arnit v6rosi fiatal tal6n
nem 6rzett soha... A csendes szell6k
fuvallat6ban valami leirhatatlan
tisztas6got erzink, s elfelejtjiik, hogy
mennyi por ds szenny van a vil6gon.

Azt6n este a szdndsszek6ren
hazafele, milyen sikerdlm6nyt nyrijt,
hogy ismdt magasabban lesz cstirtinkben
a szdna, kihaszn6ltuk ezt a napot is,
segithetttink sztleinknek. A nap
filradalmait a bar6tokkal kcizosen, vid6m

v'cseveg6sek kdzepette pihengetji ik, s
tervezgetjiik, hogy a siltorozdsra,
kirSndul6sra szintp6r ny5ri napot hol is
t0lthetn6nk el.

Vannak fiatalok, akik a nyarat nem a
sziil6kkel, nagysziil6kkel tciltik, nem
vesznek reszt a mezei munk6kban. Ok
tdbbnyire m6r vdroson jirjdk az iskoldt,
szdmit6g6pek, CD-k, DVD-k veszik
kciriil 6ket, t6vol a mezbk illat6t6l,
vilLit6l. gereblyet6l. 6k so.ra vehetik a
v6ros b6rjait, strandra mehetnek, mert
vdgiil is igy is ki lehet haszn6lni a sz6p
napsiitdst. Es persze van, akinek ny6ron
alkalma van kimozdulni a falu poros
utc6ib61, vil6got l6tni, eljutni m6s
orsz6gokba, esetleg nyelveket is tanulni.

Zsdk JrtIiu, XIf. o,
Szdkelyudvarhely, B enedek EIek

Tanitdkdpzd
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N6hiny feketeribiszke
k6szftm6nv

Feketeribiszke koMil
25 ml ribiszkeszdrpdt, 25 ml citrom-

szdrp<it ds 50 g friss tejszint elegyitiink, j61

lsszer hzzuk, szfl rjiik 6s felszolg6ljuk

Mdzes feketefibiszke
Hozz6val6k: 150 g feket ribiszke, 30 g

m6z, l0 g di6, citromhdj. A m6zet a
lebogy6zott ribiszkere dntjiik. A darrilt di6t
ds a reszelt citromhdjat r6sz6rjuk ds
fogyasztjuk.

Te h d nfi rd s fek et er ib is zk e
Hozz6nal6ki 10 g ribiszke, 100 g friss,

ddes tehdntur6, 30 ml teh€ntej, 30 g cukoq 10
g zabpehely, egy tasak vaniliapor. A
tehdntrir6t a friss tejjel, a cukorral 6s
vaniliaponal j61 elkeverjlik. Hozzdadjuk a j6l

megmosott 6s lebogy6zott dbiszkdt. A
desszert tetejdre zabpelyhet sz6runk. Fekete
ribiszke vagy m6s friss gytim<ilcsszemekkel
(eper, m61na) diszithetjiik.

Fekete ribiszke kompdt
Kdszit6sdre tdbb j6 recept ismeretes,

melyek kozil az egyszenibb elj6r6s, ha a
lebogy6zott 6s megmosott ribiszk6t
komp6tos iivegekbe rakjuk, iivegenkdnt 100-
150 g cnkrot r6sz6runk 6s vizzel feldntjiik.
Az tivegeket lekcitjiik 6s csir6tlanitjuk
(96zdljiik).

Ribiszketej kiszitise
40 ml feketeribiszke-szdrpctt 250 ml

tejjel turmixolunk. Hidegen fogyasztjuk.

Dn Zdgoni Elem6r:
A feketeribiszke c[mii kiinyve alapidn

FELSZIGET
FESZTIVAL

Iddn harmadik alkalommal keriilt
megrendezdsre a mir hagyom6nyosnak
szdmit6 F6lsziget Fesztiv6l. A magyarorszdgi
Sziget Fesztiv|l mintijira megszervezelt
rendezv6ny jrilius 27-31 kozdtt zajlott a
marosv6s6rhelyi Week End telepen. Mint az

e1626 6vekben, id6n is sz6mos drdekes
programmal vefiilk a szewezok a fiatalokat
ds id6seket egyarhnt, minden korosztily
megtalillta a neki val6 progamot. Tttbbek
kcizott volt maratoni filmvetitds, grafitti

verseny, Humorfeszt ds mdg sok m6s 6rdekes
program. Az 6rdekl6d6k megtekinthettdk a

Csiki J6tdkszin el6ad6s6ban a Ndz6mii-
v6szeti F6iskola cimii darabot.

A k6t hatalmas 6s j61 felszerelt

szabadtdri szinpadon sz6mos egytittes adott
koncertet v6ltozatos zenei stilusban.
Majdnem minden zenei mifai kdpviseltette
mag6t. ime n6h6ny a legndpszertibb el6ad6k
k<iziil: Charlie. Ossian, Ganxta Zolee,
Republic, Hobo BB, Vama Veche, Holograf,
Tankcsapda, Kisp6l 6s a Borz 6s m6g sok m6s

e16ad6. Itt volt a m6lt6n hires Neoton Szt6rjai
is akik az iddn iinnepeltdk fennrill6suk 40.

6vfordul6j6t. A legrangosabb szt6rmeghivott
a finnorszigi Apocalyptica egyiittes volt,

amely hatalmas sikert aratott egyedtil6ll6
zenei stilusdval.

A Fdlsziget Fesztiv6lt jciv6re is

megrendezik. Remdlhet6leg nem marad alul

az eddigiekt6l ds ism6t v6ltozatos prog-

ramkin6lattal fogja v6rni az 6rdekl6dtiket.

Szfcs Ltiszld

A nyfri h6napok leggyakoribb
megbeteged6sei 6s balesetei

Minden dvszaknak megvannak a b6lgyullad6sok. Ezek megel6z6se drdek6ben

saj6tos, gyakrabban el6fordul6 csak friss, j61 t6i'o1t 6lelmiszert fogyasszunk.

megbeteged6sei, igy a ny6rnak is. Ne feledkezziink meg a ztildsdgek, gyti-

Fokozottan 6rvdnyes ez az idei szesz6lyes mtilcscik megmos6s6r6l sem, valamint a

nyhna. A napi 20-25 C fok h6mdrs6klet legelemibb higidniai szabdlyok betartiisir6l,

ktiftinbsdgek fokozott ig6nybevdtelt jelen- mint a k6zmos6s, az dlelmiszerek legyekt6l

tenek. kiilnosen a sziv- ds drrendszeri va16 6v6sa.
betegsdgben szenved6knek. Eppen ezdrt a Gyakoriak a hrlzt6ji balesetek, sebek,

magas v6myom6sban, szivkoszorilr-bfuntal- zitz6dhsok (kasza,kaszaglp, kcirfiirdsz stb.)

makban szenved6k, a pontos gy6gyszersze- szek6rr61, ut6nfut6r6l tcirt6n6 lees6s,

dds mellett j6, ha nem tart6zkodnak amelyek oka a sietsdg, figyelmetlensdg,

csricsh6m6rsdkletben a napon, ds megfelel6 fdradts6g. Kiildn t6m6t drdemelne a

mennyis6gt! (napi 1-1 l) folyadekot fogyasz- kiilcjnb<tz6 gombak szeddse ds fogyaszt6sa,

tanak. Legink6bb amezln dolgoz6k vannak minderr6l csak annyit, hogy csak biztosan

kitdve a napszfr6s vesz6lydnek, valamint a ismert gombat szedjiink 6s fogyasszunk.

fedetlen testrdszek az 6gdsnek. Fontos a
megel6z6s, id6nk6nti 6rny6kba vonul6s, Mindezen kellemetlens6gek megel6z-

kalap, valamint b6, lenge olttizet visel6se. het6ek, de ha mrlr megttirtdntek forduljunk

A nyriri 6vszak gyakori megbeteged6se bizalommal orvoshoz.

az llelmiszerek hip6san tart6sitott, vagy

helyteleniil t6rolt fogyaszt6sa ktivetkeztdben

fell6pii 6telm6rgez6sek ds gyomor- Dr- Waczel Attila



Tudja-e, hogy...
. A Modern Tudom6nyok

6iskol6ja sz6keiyudvarhelyi k6pzdsi
lzpoftja csak beiratkoz6ssal, a
zdpiskolai 6s 6rettsdgi eredmdnyek

lapj6n felv6telit hirdet kdzgazdhszok
k6pz6s6re nappali 6s levelezci tagozal
4 6ves tanulm6nyi id6ve1. A m6sodik
6szi beiratkozhsi tdlszak szeptembe
12-23 kdzltt tdfi6nik.

o I polg6rmesteri hivatal
napokban utcandvt6bldkat helyezett el
kdt faluban. igy ut idegenek is jobba

igazodhatnak kcizs6giinkben.

. Kcizs6giink torony6r6j6t is
megemlitette Dr. M6rton L6sz16
gyergy6szentrnikl6si m6rnrik a
Torony6r6k 6s nap6r6k Erd6lyben cimii
kdnyvdben. Iddzrink bel5le:

,,A csfkkarcfalvi templome rod 6ri$
aXX. szLzad termdke. A kerdks6tld
ingaszab|lyzSsu tit66ra egyi
kiiionlegess6 ge az, hogy a torony6r6val

y kisebb 6raszerkezet van
apcsolva irgy, hogy a kis 6ra

gyanazt rnutatja, bent a torony
lsej6ben, mint a torony6ra kinti
tat6i. Ez azert hasznos. mert

megkonnyiti az 6ra be6llitds6t azzal,
hogy csak a kicsi 6ra jelzdsdt kell
figyelnie az orakezel6jdnek, ha irjra kell

ilyoznia a torony6r6t. A toron
ilnylag kis beavatkoz|ssal, javit6ssa

mrikciddsbe helyezhet6. Tal6n kezeldj
felett is elsz|llt az id6, eztbizonyitja a
Sramti konok mozdulatlansiga. Igdn
van az irjraindit6sra, remdlhet6leg
kdsik sok6 a szakszerti b eav atkozls."

. A szem6t, atrdgya 6s m6s hulladd
tc6n va16 t6rol6sa, a trhgyale ficai

szennyez6se, a g6pkocsik, traktorok
foly6ban, v agy annak kdrnydk6n tortdn6
mos6sa, iizletek el6tt az 6ru, vagy rires
eddnyek hosszabb ideig val6 t5rol6sa, a
parkok, zdldovezetek rong6l6sa vagy ot
az |Ilatok legeltet6se, mergezo anyagok
vegyszerek nyi lvdnos helyen va
mezon, erdrin va16 tdrol6sa mind-mi

tes tir gy 6t kdpezi, amelynek drtdke
ftzlkai szemdlyeknek 2 - 5 milli6 lej
ROL), jogi szem6lyeknek pedig 3 - 8
illi6 lej kcizcitt, a tdny sflyoss6g6nak

fiiggvdnydben vdltozi k.

. Karcfalv6r6l ds Jen6falvdr6l ebben
6vben egyetlen if,it p|r sem

elentkezett polg6ri esktiv6re.
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A KONYV
A vfzszintes I 6s a fiiggcileges I

sorokban Stefan Heym ndmet kriltd
gondolatdt tal{ljuk a krinyurcil.

VIZSZINTES: 11. Magas
novdnyek 12. ......flot 13. Fdrfi
becendv 14.Francia arany 15. A fej
resze 16. HSzi|llat 17. Egyszeru
fuv6s hangszer 18. RomSn fal 19.
Gcirog betri 20. ,,Vdgteleniil" rhngat
21. Rdgi ital Zl. 426.. 24. Kemiai
elem 25. Menetrenden 16that6 26.
Gabona 27. Alb6npdnznem28. Rag,
a -va piffja 29. Bekepzelt 30. Eltetci
folyaddk 32. Esni kezd! 34. Vonat
megy rajta 35. Nagy eddny 36.
Ertelem 37. Ilyen sz6 is van 38.
Szag, illat 41. Nagy fhs teriJlet 42.
Fdrfindv 44. Mezlgazdashgi
teniletmdrt6k 45. Csipkel6dds 46.
Csod|lkozSs rom6nul 47. Esztendo
48. Izomban tal6lhat6 49. Szdmnev
fajta 50. Mdg egy gabona 51.

Becezettlstv6n 53. ...Tin-Tin 54 Rdt.
nUCCor,nGES: 2. Vesztessdg

3. Az 6kdr eleje! 4. Angol
mdrtdkegysde 5. Ver 6. Kiejtett
mSssalhangzo 7. Erdely f6v6rosa 8.
Az emelkedo kezdete! 9. Kicsi
Mih6ly 10. Csirkdk 15. Ogam.. ir6s
18.A zokni eleje! 19. Er6sen mozgat
22.Brekegni kezd! 23. Al6ny phrja
26. .. cdrosz (orrszarv6) 27.lJres a
ler 29. N6piesen hiv 31. Letezik32.
K6r, konyordg 33. Textilipari
munkSs 34.,,Farkatlan" p6kszab5sri
611at 35. Halotti lakoma 36. A fdmek
alapanyaga 38. Befejezetlen\z
hivatalos igazolils 40. .. 6s G6li6t
41. 3z6 ds sz6ba is van ilyen 43. ..
vid6k (Ndmetorsz6g) 45. a
gytimrilcs (Steinbeck reg6nye) 48.
N5i becendv 49. Szfimndv 52. A sin
eleje ds vdge! 53. Szolmizbci6s
hang

Bekiildte: Antal Csabu

$llllililit Karcfalvi - Csikjen6falvi kisrijsag
Megjelenik k6thavonta

Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete

Szerkxzt6s6g.' karcfalvi kultirrotthon, ifi ris6gi iroda
Szerkeszt6k:

Kelemen Levente,
Antal Lilla, Antal Etelka, Farkas Be6ta, Kelemen Erzs6bet, Kedves Judit,

Kozma Anna, Ndmeth Szilveszter, Szab6KSzmdr, ifi. Sz6cs L6szl6
Tcirdelds, szerkeszt6s, nyomtat6s: Alutus nyomda


