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A Kar6csony minden embemek a csal6d. Az iinnep m6r december 24-en nem maradhatott. Ebben nem csak
szeretettinnep6tjelenti.HaaKar6csonyt elkezd6dcitt, ezt a napot neveztdk gyerekek, hanem feln6ttek is szerepel-

._,emlitjiikakar6csonyf6ra,azangyaha,az Kar6csony ,,szenvedej6nek". Ennek a tek. A mise ut6n pedig mindenki haza-
aj6nd6kokra, a finom 6telekre gondol napnak is szigoru programja volt. Mint ment 6s elfogyasztott6k a tcilt<itt k6posz-
mindenki. De nem mindig jelentette ezt. m6r emlitettem mindenhol nem volt tiit, a kolbiiszt 6s a vdres hurk6t. Ezt
Az i.inneplds nagyon sokat v6ltozott. kar6csonyfa, de ahol volt ott ezen a neveztdk ,,M6ria radin6j6nak". A Kar6-
Nagysziileink idejdben nem egdszen az napon diszitett6k, m6gpedig hhzi csony el6tti kdt-h6rom napban szigoru
volt a jelent6se, mint ma. A Kar6csony kdszit6sti diszekkel: ktil6nbriz6 term6- brijtdt tartottak, nem ettek hirst, igy a
ma sajnos egyre ink6bb csak az seket fiiztek fel, kockacukrot csomagol- kar6csony djjeli tdltcitt k6poszta nagyon
ajhnddkozisr6l s261. tak szines papirba, olyan is volt, ahol j6l esett mindenkinek. Kar6csonykor az

Ez egesz m6skdnt volt 60 6vvel keny6rb61b6l gyirrt goly6csk6kat fiiztek 6llatokr6l sem feledkeztek meg, mert
ezel6rt, amikor m6g kar6csonyfa sem fel, hogy azzal diszitsdk a kar6csonyf6t. addig senki sem iilt az asztalhoz, amigaz
volt minden csal6dban. Az egesz A kardcsonyf6r6l nem hi6nyozhattak a 6llatoknaknemadtak ennl.Haazazel6tti
iinneplds szigorubb volt. A Katalin b51 siitemdnyek, valamint a di6 6s az alma. napokban ,,rdzottat" kaptak, - vagyis a
ut6n nem rendeztek semmilyen hangos Ezek azok a ,diszek", amelyek a mai sz6n6t dsszekevertdk a szalmhval - igy
mulatsSgot, ahogy akkoriban mondtSk. kar6csonyfSr6lmilrhifinyoznak. Az 6jfel sp6roltak a takarm6nnyal - akkor Kar6-
Az tinnepet megel6zo hetekben nagy kdzeledt6vel bendpesedett az utca, mivel csony este nekik is tiszlta szen|t adtak.
hangsirlyt fektettek a csal6dra. Eztrlgen afaluapraja-nagyjaazEjflliszentmisdre Erdemes cisszehasonlitani a mostani
azzal is kifejezt6k, hogy az advent tartott. Az angyal m6r a szentmise el6tt Kar6csonyt az lytizedel<kel ezel6ttivel.
minden napjiin m6s 6s m6s csal6dban eljilrt, de nem az ajitnddkoz6s volt a f6 Vannak csal6dok, ahol m6g ma is 6l egy-
keresett sz|llint a ,,Szentcsal6d". Ez funkci6ja. Ha hozott is valami kevds egyszok6s, vagyery-egy szok6st<ireddk,
abban 6111, hogy a Szentcsal6d k6p6t egy aj6nd6kot, akkor is csak olyan dolgokat, de nagyon megv6ltozott az innepT{s az
t6rsulat hbzr6l-hinra vitte 6s minden amire 6pp sziiks6ge volt a gyerekeknek. 6vek sor6n.
hinban elt<iltdtt esv 6iszak6t a Szent A Betlehemes i6t6k. a P6sztori6t6k el Farkus Bedtu
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Az ev v6gi iinnepek t6j6n szo-
k6s, hogy a falusi ember sz6mba-
veszi 6vi munkdj6nak eredm6nydt
ds annak fiiggvdnydben gondol-
kodik, tewezget a kovetkezci dv
tennival6ir6l. igy tesztink most mi
is, kozsdgvezetok,hisz az eltelt dv-
ben olyan megval6sitSsokat drttink
el, amelyekkel joggal btiszkdlked-
hetiink telepi.ildstink lak6i el6tt.

A fejl6d6s jeleire utal tdbbek
kdzott az a narymdrehi munkdlat,
amelyet az Olt foly6 ds a Szekaszo
medrdben vdgeztek ds vdgeznek a
vizngyi szakemberek, elh5;ritva
ezzel egyszer, s mindenkona az 5r-
vizveszelyt Ugyancsak itt emlitem
meg, hogy teljes egdszdben befe-
jezoddtt ds i.izembe helyezodott az
elmrilt dvben megkezdett vizh6-
l6zat minden tartozek6val egyiitt,
amelynek 6rt6ke meghaladja a 30
milli6rd rdgi lejt.

A karcfalvi iskola egy rdszdn
termop6n ablakokra cserdltiik a
rdgieket, bevezettiik a vizet, fel-
szerelttik a fiit6testeket, rij WC
helyisdgeket kdpezttink ki. Ezzel a
Helyi TanScs ds Polg6rmesteri
Hivatal egyik rdgi v6gya val6sult
meg. Uj kazdnhhzat is dpitetti.ink ds
a napokban sikeriilt teljes egdszd-
ben beinditani mindkdt dpiiletben a

A t<Ozos nnnDMENYEK TUKREBEN
kdzponti fiitdst, amelyet egy 550
KW-os kazhn biztosit. Ezeknek a
munkSlatoknak az drtdke megha-
ladja a7 millifird rdgi lejt. Az isko-
l6kn61 maradva emlitem meg to-
v6bb6, hogy a kozponti iskola rdgi
dptiletdnek foldszintjdn rij oszt6ly-
termeket alakitottunk ki, az ovod6-
n61 pedig termop6n ablakokkal 6s
ajt6kkal cserdltiik ki a r6gieket, le-
aszfaltozitk az udvaron 1ev6 kdzi-
labda p6ly5t. Jen6falv6n az iskol6-
n6l ds 6vod6n6l ajt6-ablak csere
tdrtdnt, amelyeket a jdv<iben tovdbb
folytatunk.

Megjavitottuk az Oltmelydk-i
hidat, a Koves utc6ban pedig vas-
karzatot hriztunk a tov6bbi balese-
tek megel6zdse drdekdben. Ezt
szolgiilja az a 70 darab vil6git6test
is, amelyeket a megldvrik melld a
napokban szereltiink fel az utcai
villanyoszlopokra. Ezzel ftigg
ossze az is, hogy a 125-os megyei
utra fj asztfaltrdteget huztak,
megkcinnyitve az ittval6 haladiist a
krizlekedri j drmtivek szilmfir a.

Kozsd giink fej l6dds6t bizony it-
ja az a tdny is, hogy a ny6r folya-
m6n sikertilt beszerezni egy modern
tiizolt6kocsit ds egy szippant6t,
amelyeket a Debrecen-i onkor-
mfinvzatnak ds a Nasy IstvSn Bar6-

ti Trfrsas6g tagjainak krjsz<inhetiink.
Az aut6knak sikeriilt feldpiteni egy
garhzst is amelyet mdg ebben az
6vb en hasznfllatb a adunk.

A felsorolt megval6sit6sok -
amelyeknek drtdke tdbb szhz
milli6rdot (r6gi lej) tesz ki - nem
teljesek, hiszen csak a legfonto-
sabbakat emlitettem, izelitSt adva
telepiildsiink mozgalmas dletdb6l.

A jdv6beli elk6pzel6seinkr6l is
sz6lva emlitem meg, hogy folya-
matban van a tornaterem-, apiacht-
helyezdsi-, valamint a csatomiiz6si ,
tervek j6v6hagy6sa, a ghnrezetdk v

lefektet6se, az Als6 Vasrit utca 6s a
MrivelSddsi Hhz felijit6s6nak ter-
vezete. Tov6bb6 sz6nddkunkban 611
a kdzterek rendez6se, az :otcirk,
mezei utak javit6sa, a Helyi Tandcs
mellett mrikdd6 Gos-Kar tevdkeny-
sdgdnek b6vitdse stb. Azt is el kell
mondanom, hogy a helyi mrij6gp6-
lya befed6s6re a napokban krizponti
kdlts6gvetdsb6l 15 milliSrd lejt
(r6gi lejt) utaltak 6t a kdzs6gnek,
amelynek tervezdse ds kivitelezdse
komoly feladat el6 6llit benniinket.

Ezuttal kdszrinom meg a Helyi
Tan6cs tagjainak egyiittmrikoddsdt
a Polg6rmesteri Hivatallal, vala- ,
mint a k6t kcizbirtokoss6g vezeto Y

tan6cs6nak anyagi ds erk<ilcsi t6-
mo gat6s6t, hozz|jfirulirsrit telepiild-
siink fejlesztdsdhez. Vdgezetiil, de
nem utols6 sorban kdzsdgtink
lak6inak nevdben h6l5s kciszonetet
mondok az orczhgos ds megyei
vezet6knek 6s k6pvisel<iinknek-
kiilondsen falunk sztikittjeinek-,
akik dnzetlentil segitettek 6s
mindent megtettek az emlitett
beruh6z6sok megval6s itils66rt.

Kellemes kardcsonyi
iinnepeket ds Boldog
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Uj Evet!

Gdbor Tibor
polgdrmester
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Kedves karcfalviak 6s jen6falviak!

Az esztend6 v6ge arra kdtelezi a v6lasztott
tiszts6gvisel6t, hogy sz6mot adjon a lez6rul6 id6-
szakr6l v6laszt6inak, Ondknek. Egy 6wel ezel<itt
mindannyian tele voltunk tervekkel, elhat6ro-
z6sokkal, remdnyekkel. Eljdtt az ideje a
sz6mvet6snek. En rigy 16tom, hogy rnind-
annyiunk sz6'm6;ra a 2006-os 6v m6r nem csak a
tervezdsek dve volt, hanem a konkr6t rneg-
val6sit6sok6 is. Az 6v elej6n tett ig6reteket
beruh6ziisok, fejleszt6sek tfmogat6sa ter6n
sikeriilt betartani, siit n6mileg tulsz6rnyalni. A
legfontosabbnak azt tartom, hogy Csikkarcfalva
polgdrai felismerve a halad6s lehettis6gdt,
folytattdk az elozo 6vekben megkezdett fejlesz-
t6si folyamatot.

A Megyei Tan6cs kiirdsaira v|laszolva a
fiatalok p6ly6zatokat nyrijtottak be 6s 1000 tj lej
t6mogat6st nyertek el az i{ris6gi tev6kenys6-
gekre, 1800 itj lejt sport tev6kenys6gekre,
szoci6lisan hiitr6nyos helyzetben dl6 szem6lyek-
nek 6s id<iseknek nyirjtott szolg6ltatdsokra 1250
lejt, 900 lejt pedig a helyi teleh6z fenntartiis6hoz
kaptak.

Az idei esztenddben, ha csak egy hdtvdg6re
is, Karcfalva az orsz|g lovas 6letdnek a
k6zpontj6v6 vdlt, mely rendezv6nyhez a Csorg6
Fiatalok Szervezetdvel egyiittmrikddve mintegy
5000 tij lej t6mogat6s elnyer6sdben volt
szerencs6m kdzremrikcidni.

Ugyanakkor egy 6wel koriiban bevdllalt
aszfaltozhst is folytattuk. A jen6falvi r6szen irjv

,rKitz ALA DoLGo zvL...')
aszfaltot sikertlt lefektetni. Ezt Onrik kdrt6k.
Eml6kszem, ezel1tt egy 6wel ott voltam a
Kulturotthon kisebbik term6ben tartott falugyi!
l6sen, ahol az aszfaltozis igdret6nek elhangz6s6t
kdvet6en egyik falubeli sztjib6l elhangzott az,
hogy ,,hiszem, ha l6tom". Mostanra sikeriilt az
egy 6wel kor6bban tett ig6retet betartani. De
arr6l is besz6lhetiink, hogy sikeriilt aszfal-
toztatnunk nemcsak a f6fton, hanem a hivatal
parkol6j6ban 6s - Gdbor J6nos tan6r fr nemleges
v6laszt nem tir6 hozz66ll6sdval - az iskola
udvarAn is ma m6r leaszfaltozott sportpilya 611
rendelkez6s6re a gyerekeknek.

Ha 6szint6n elemeznik a helyzetet l6that-
juk, hogy az RMDSZ korm6nyzati szerepv6lla-
l6s6t kihasmdlva jelent6s plusszfonist sikeriilt
Karcfalva kdzs6g fejl6d6s6hez el6teremteni. A
tan6csosok, a polgdrmester rir a megmondhat6ja
annak, hogy fokozott korm6nyzati timogat6s
n6lkdl milyen eredmdnyeket 6rhetett volna el a
telepiilds kiz6r6lag saj6t jcivedelmekb6l, banki
k<ilcscin<ikb6l, p6ly Azatokbfl? Elmondhatjuk
teh6t, hogy ebben az 6vben olyan cdlt6mogat6-
sokban r6szesiilt a kdzs6g, amelyekre az RMDSZ
korm6nyzati szerepv6llal6sa n6lkiil nem lett
volna esdlye Karcfalva kdzs6gnek.

Korodi Attila csiki 6llamtitk6r temoga-
t6s6nak kdsz6nhet6en a patak 6s a foly6
mederrendez6si munkAlatai folytat6dtak 6s a
kcizs69 arculata is javult, az |rvizvddelem
mellett. Rem6lem, p6r 6ven beliil meg6piil az a
derit6 6llom6s is amelynek terveztetdsi
munk6lataihoz az lllamtitk{r rir 6s Becze Istvrin
koll6g6m kcizremrikdd6s6vel sikeriilt olyan
hi6nytalan dokument6ci6t dssze6llitani a
polg6rmester 6s alpolg6rmester uraknak, hogy a
kivitelezdsi terv krilts6g6nek megszerz6s6re

benyijtott p6ly 6zat nyertesnek bizonyult.

Az ut6bbi napokban a korm6nyzati
tartal6kalapb6l drkez6 t6bb, mint 100.000 eur6
drt6ket kitev6 kiildntimogat6s a k<izs6gi piac
6ttelepit6s6re illetve az rij hely kidpit6s6re szint6n
jelentos v|ltozist eredm6nyezhet a kiizs6g

dlet6ben. A t6mogat6s foly6sit6s6t a napokban
haglta j6v6 a Rom6n Konndny Kelemen Hunor
parlamenti k6pvise16 Cseke Attila korm6nyfii-
titk6r-helyettes, illetve j6magam kdzremriktid6-
sdnek, kij6r6s6nak kdszdnhet6en. Rem6lem,
hogy a megrijult, fjjS6pitett piac a telepiil6s egyik

szdp. eszt6tikus r6szdvd vilik.
Be kell vallanom Ondknek kedves o1vas6k,

hogy a Csiki-medencdben ez az esztendo Karc-
falva kdzs6g 6ve volt. Ha a telepiil6sre frkezo
t6mogat6sok 6sszegdt, az elkezdett, illetve

eltervezett, el6k6szit6si f6zisban l6v<i beruhd-
z6sok sz6m6t, nagys6g6t tekintjiik, elmondhaduk,
hogy Karcfalva 2006-ban ezekbtil a szem-
pontokb6l kivivta a vezeto pozici6t a t6rs6gben,
j6 p6ld6va1, biztat6ssal szolg6lva a szomszddos
telepiil6seknek.

Karcfalva vezet, mert nincs olyan h6t, vagy

kev6s olyan nap van amikor a kdzs6g
polg6rmestere G6bor Tibor 6s alpolg6rmestere
Kozma Ervin ne azt keresn6, hol mit lehet kij6rni,
elint6zni a kdzs6gnek. Ilyen helyi vezetol<kel azt

hiszem rigy az |llamtitk|t rimak, a k6pvisel6

fmak vagy nekem is 0r6m volt ebben az 6vben is

egy0tt dolgozni! Biztassuk kdz6sen tiket, hogy

folytass6k a jdv6 esztend6ben is hasonl6
lendtlettel, mint 2006-ban tett6k. Elhihetik

nekem, hogy nem napi 8 6r6ban ds els6sorban

nem a fizet6s6rt teszik, hanem meggy6z6ddsb6l
6s elhivatotts6gb6l! Gyerekkoromban mikor

ny6ri vakici6ban seg6dmunk6sk6nt dolgoztam,
azt mondt6k a mesterek ,dolgozzakk|z a\6". Azt

hiszem 2006-ban Karcfalva eset6ben minden

szerepl6 legjobb tud6sa szerint ,,k62 al6

dolgozva" vdgezle feladatrit, melyre Oncik

megvdlasztott6k 2004-ben !
V6giil, kiv6nok Csikkarcfalva minden

lak6sdnak kellemes, bdk6s, szeretetben gazdag

iinnepeket, sikereket 6s drdmdt az fj

esztendoben.

Borboly Csaba,

a Hargita Megye Tandcsdnak csiki alelndke

Amikor csak n6h6ny nap van h6traaz odvb6l,
rdvid sziimadrist szok6s tcnni. Szdmba vcssztik
terveinkct is azt, amit czckb6l a tcrvckb6l sikcrtilt
mcgval6sitani. igy tesz az egyin, (gy tesz a csal6d,
a kdzriss6g, igy tcsz minden olyan ember, aki
fudatosan tervczi a sajdt 6s kdzdssdge jiiv6j6t.

Karcfalva ds Jen6falva polg6rai, ha rdvidcn
kcllene v6laszolnunk arra a kird6src, hogy milycn
6vct z6runk a k<izdss6g szcmpondri,b6l, mindcn
bizonnyal is tiszta lelkiismerettcl mondhatn6k: j6,
sikeres 6vct z6runk. Biiszkdk lchetiink tclcpiili-
siinkre, mcrt 2006-ban olyan l6tv6nyos v6ltoz6son,
fejl6disen mcnt kcreszttil, amilyenre a legopti-
mistrlbb pillanatainkban scm gondoltunk.

Elkczd6ddtt a jen6falvi 6voda 6s iskola,
valamint a karcfalvi 6voda is iskola fehijit6sa. El-
kdsziilt a karcfalvi iskola kdzponti frit6sc, mcgvan
a l5 millirird r6gi lcj a hoki prilya bcfedis6re, az uj
piac kialakit6s6ra bitositva van a k6ltsdgvet6s, de
k<izben volt aszfaltozits, clkczd6d6tt a csatorn6z6s
technikai tcrvdokumcntiici6j6nak <isszc 6llit6sa,
k6szen 6ll az lnkormhnyzat a tomaterem kialakitd-
s6hoz sziiks6ges 6sszes tervczissel 6s engcddlycz-

Ecv STKERES EV!
tctissel. Es cz igy van rcndjdn. Azt mondhatom,
hogy mindenki tcttc a dolg6t: polg6rmestcr 6s
alpolg6rmcster, rinkorm6nyzati tan6csosok,
mcgyci vezet6k 6s annak 6riildk igazin,hogy ezta
csapatot segithettem sajrit szer6ny cszkcizcimmel,
a parlamenti kipviscl<i cszktjzcivcl. Es cz igy van
rcndj6n, mert mindannyian, akik a kdzdss6g
kipviselet6t 6s szolg6latSt v6lasztottuk hivat6s-
kint, crrc kaptunk megbizat6st.

A mi munkink sok mindcn egy6b adoftsdg
mellett azt is fclt6telezi, hogy k6pesek vagyunk
csapatban dolgomi, k6pesek vagyunk egymdsra
figyclni, 6s mindenki tudja, hogy pontosan mi a
dolga 6s azt el is v6gzi. A politik6ban 6s kdzdss6g-
kdpviseletben m6sk6ppen nem lehet eredm6nyekct
el6rni. Ez nem a magilnyos harcosok terepe.

2007 jaruhrjdt6l az Eur6pai Uni6 tagiai
lcsziink. Az crd6lyi magyarsiig, ds azon beliil a
szdkelysig szhmira ez a terry az6rt is fontos, mert
hosszri 6vtizedek 6ta ism6t egy politikai int6z-
mdnyrendszerhez fog,tartozni a kilrp6tmedencci
magyarsdg nagy r6sze. Ez persze, m6g nem jelenti

azt, hogy holnapt6l touescn megv|ltozik az

iletiink. Nagyon-nagy mdrtikbcn rajtunk mflik
az, hogy az Eur6pai Uni6 adta lchet6s6gcket
milycn m6rt6kbcn tudjuk kihasznrilni. A munkilt
helyettiink senki sem fogja elvdgezni. K6szen kell
6llnunk a v|ltozilsra, az rij kihiv6sokra, 6s

tudatiban kell lenniink annak is, hogy cls6sorban
6s mindenek el6tt csak magunkra sz6mithatunk.

6n nagyon bizom abban, hogy a telepiil6siink
sikeres lesz 2007-ben is. Terveink vannak, rengc-
teg az elv6gzend6 munka. De kitart6ssal, dsszefo-
g6ssal, l6p6sr6l-l6p6sre haladva k6pesek vagyunk
megteremteni a 21. szinadhoz mdlt6 6letkdriilm6-
nyeket, annak az es6lyegyenl6signek a lehet6si-
g6t, ami a fiatalok szimira lehet6vi teszi, hogy
itthon minden tekintetbcn otthon 6rezz6k magukat.

Ujabb tervckkel indulunk neki a 2007-es esz-
tcnd6nek, s ezt abban a rem6nyben tessziik, hogy

az rij 6v valami irjat is hoz, tdbbet, jobbat ig6r..
Aldott Kar6csonyt 6s Boldog Uj Esztend6t

adjon az Ur, er6t 6s eg6szs6get mindannyiunknak.

Kelemen Hunor
psrlamenti kdpviself



Kedves Agnis!

Tudatom, hogy a Moszkva t6rre
er6ben ds eg6szs6gben meg6rkeztem. Ez
itt Budapesten sz6keiy munkaeloszt6
kdzpont, innen ir6nyitjhk a munka-
helyek fel6 a maroknyi munkaer6t. Jcin a
terepj6r6val a patron, szetnez, odajdn,
ben6,z a szdkely sz6j|ba, megn6zi a l6fd
l6fog6t, a maroknyi sz6kely mark6t,
aztdn bolint, s azt mondja: jcihetsz,
bazmeg. Ha rnegk6rdezed,, mit frzet,
megs6rt6dik, felh6borodik, ezert azt6n
m6r nem is kdrdez6skddik senki, csak
megy sz6tlanul a gord ut6n. En mdr
napok 6ta itt tilddgdltem a 16d6mon, s
v6rtam, hogy rneg6rkezzen a pac6k, akit
nekem a j6 Isten rendelt. H6t meg is j<itt
a m6kus, de ez sem volt az igazi. Azt
mondja, szevasz, gyere velem egy
pocegodrcit kellene ki6sni. Ne tegezz, te
majom, mondom neki, mert nem
cseresznydztem veled egy t61b61, ds rigy
megsuppintlak, hogy a L|nchidat r6zsa-
fiizdrnek nezedl A pac6k rdgtdn meghrl-
ny6szkodott, eln6z6st k6rek, mondta,
ejisze maga J6nos bdcsi, a csikszent-
domokosi 16f6?! Nem vit6s, el van
tal6lva, rnondom a fick6nak, aki
mindj6rt bocs6natot kert. AztSn kezd
szdpen k6rlelni, hogy menjek vele,
megl6tom, hogy nem b6nom meg.
Bdv6gom a l|dbmat az aut6ba, s
elindulunk. Azt mondja nekem a pacilk,
hogy a mai nap v6rosnezdsre keriil sor,
de ne birsuljak, rnert azert a napszdm
megy... H6t idehgyelj Agnis. egdsz nap
egy6b sem volt, csak 6t a Dun6n s
vissza. Pestr6l Bud6ra, Bud6r61 Pestre,
azI6n a Mddmkertbe, majd a borpincdbe.

Est6re 6rkeztiink meg a lakisdra, a
R6zsadombra, egy szep vill6ba, ahol a
gazdhm, mert miir annak tekinthettem
ugyeb6r, igy szolt a csinos kis
felesdgdhez: Ez itt J6nos b6csi, a
csikszentdomokosi l6f6 szdkely,
gyorsan teritsdl asztalt, mert nagy iinnep
van n6lunkl Mondom, egy kis tiirelmet
k6rek, hogy prir pillanat, eklvehessem a
16d6b6l az iinnepi piros zsinoros sz6kely
harisny6mat, amint illik... E,rre az egdsz
csal6d el6rz6kenyiilt 6s felzokogott.
Egydb sem volt az6ta, csak iinnep
egyfolyt6ban.

H6t Agnis, elmondhatom, hogy j6l
megy a sorom itt a R6zsadombon,
aminek a pfu16t, r6zshm, 6n neked is
kiv6nom. Dolgoznom sem kell,csak
n6znek engem nagy szeretettel, mint egy
szines televizi6t. A gyermekek a
nyakam kririil iilnek mindegyre, 6s a
tdrdemen iovagolnak. Reggelt6l estig
csak becdzgetnek, hogy igy 16f6 b5csi,
fgy l6fo b6csi...

J61 megy sorom Agnis, csak ezt te
ne mondd el senkinek. Mert az emberek
irigyek. Te ink6bb sirdog61j61, hogy
aszongyahogy szomorf a sz6kely sorsa
messzi idegenben. Hogy varjrisereg
iepte be az egesz tdjat. S vegezd a
dolgodat. Szedd rissze minden nap a
toj6sokat. Szedd rissze a kolor6d6
bogarakat. YigySzz az erkcilcsddre.
Rossz hiredet ne halljam. Ne k6eft6zz6ll
Ha szdrazsig van, im6dkozziil es6drt, de
legjobb ha rinttizol a patakb61...

A te Jiinosod.

* Ferencz Imre: Tiirtdnelmi l6drverds
Sttitus Kiad6, Csfkszereda 2005

,,MI LESZEK,

HA NAGY LESZEK...''

Vannak az emberi 6letnek olyan
fordul6pontjai, amelyhez el6rve fontos
ddnt6st kell meghoznunk. A jelenlegi VIII.
oszt6lyos tanul6k is ilyen ddnt6s el6tt
6llnak, amefy sz6mukra meghathrozza a
tov6bbiakat.

Megk6rdezve riket, hogy ki hol
szeretn6 folytatni tanulm6nyait, elt6r6
v5laszokat kapunk: ,,Mi leszek, ha nagy
leszek? Ez nagyonj6 k6rd6s, de m6g nem
tudom a v61aszt...", hangzik a felelet egyes
VIII. oszt6lyos tanul6k r6sz1r6l. A legtdbb
tanul6 a k6pess6gvizsga eredm6nydhez
kciti a dolgok tov6bbi alakul6s6t, hiszen ez
egy komoly megm6rettet6s sz6mukra.
Vannak tanul6k, akikben jobban kcirvona-
laz6dott jdv6kdpiik, 6s m6r eldrintcitt6k,
hogy hol akarnak tov6bbtanulni: a jobb
eredm6nyt ei6rt tanul6k a Segit6 M6ria
Liceumba, a Miirton Aron Gimn6ziumba
vagy a Tam6si Aron Liceumba felv6teliz-
n6nek. Vannak, akik hosszabb t6von gondol-
kodnak, 6s figyelembe veszik a munkalehe-
ttis6geket, azokat a szakmdkat, amelyek
jobb megdlhet6st biztosithatnak, igy
jogdsz, 6pit6szm6rnoki szakmilt szeretnd-
nek elsaj6titani. Legt<ibben a K6joni JSnos
Szak-liceumba 6s a Sz6kely K6roly
Szakkriz6piskol6ba felvdtelizn6nek. Van,
aki sportol6, krimiives vagy aut6szerel6
akar lenni. M6sokat a k6nyvel6s, tcirt6-
nelem vagy magyar szak vonz.

V6geredm6nyben me96llapithatjuk,
hogy a jelenlegi VIIL oszt6lyos tanul6k
szdles l6t6kcirrel rendelkeznek, de m6g
vannak olyanok is, akik bizonytalanul
6llnak e fontos ddntds el6tt.

\l
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Fr.rmroK MUNrAel ATTAsANAK sncirnsn
Napj ainkban komoly probl6m6t j elent

a munkandlktilis6g. Hargita megy6ben
mintegy 10.000 munkan6lkiilit tartanak
nyilv6n. A legkiszolg6ltatottabb t5rsadal-
mi csoportok a fiatalok, a hitr6nyos
helyzettlek, illetve a 45 6vn6l id6sebb
korosztrily. A legtObb munkaad6 olyan
munkaer<it keres aki fiatal 6s tcibb 6ves
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ez
gyakran ellentmond egym6snak, mert egy
komoly szakmai tapasztalattal rendelkez6
szem6ly legtdbbszrir tril van m6r egy
bizonyos koron, a fiatal pSlyakezd6 pedig
6pp fiatal kora miatt nem rendelkezhet
tdbb 6ves szakmai tapasztalattal.

A Szdkasz6 szerkeszt6s6ge megkeres-
. , te a Hargita Megyei Mr-rnkaerci ElhelyezSy 

Ugyn<itseget ds arrol 6rdekl6dcitt, hogy
milyen programokkal t6mogatj6k a fiatalok
munk6ba 6ll6s|t. K6rd6srinkre v6laszo1v a,
Kdsz Edit aligazgat6nl elmondta, hogy
tribb olyan program is l6tezik, melyek c6l-
ja a fiatalok munk6ba rlll6s6nak segit6se.
Ezekb6l mutatunk be n6h6nyat.

Frissen v6gzettek j 6vedelm6nek
kieg6szit6se

A l6-ik 6vtiket betriltritt, a Munkaer6
Elhelyez6 Ugynriks6gndl munk6t keres6,
frissen v6gzettek, abban az esetben, ha 8
6r6s munkaid6vel munk6ba |ltnak 12

h6napn6l nagyobb id6szakra, a munkan6l-
kiili biztosit6si alapb6l I hat6lyos orsz6gos
brutt6 minim6lb6rben r6szesrilnek.

Munkan6lkiili-seg6ly a tanulmf nyaikat
befejez6 fiataloknak

Munkan6lktili-seg6lyben r6szesiilnek
azon oktat5si int6zmdnyek v6gz6sei, akik a
tanulm6nyaik elvdgz6s6t6l szdmitott 60
napos id6szakon beliil munk6t kerestek a
munkaerd hivataln6l. A munkan6lkiili-se-
g6ly ad6mentes, havi cisszeg, amely a seg6ly
meg6llapit6s6nak id6pontj6ban hat6lyos
orsz6gos minim6l brutt6 j<ivedelem 75%o-6t
k6pezi ds 6 h6napos id6szaka nyujtand6.

Azon fiatalok, akik a legutols6
tanulm6nyi 6vben fejezt6k be tanulm6-
nyaikat, munkandllaili seg6lyben r6szesiil-
tek 6s ebben az idbszakban munk6ba
6llnak, tcibb mint 12 h6napra, ezen peri6-
dus lej6rta ut6n, a munkandlkiili biztosit6si
alapb6l megkapj6k azt az osszeget amit
kaptak volna, ha mind a 6 h6napig
munkandlkiili-se96lyben rdszesrilnek.

A hritrrlnyos helyzetben l6v6 16 6s 25
6v kiiziitti fiatalok tirsadalmi 6s

szakmai beilleszked6s6nek tdmogatr{sa

A Hargita Megyei Munkaer6
Elhelyez6 Ugynriks6g ktilcinleges t6moga-

t6sban rdszesiti az al6bbiakban felsorolt I 6
6s 25 6v koztitti munkan6lkiili fiatalokat:

- akik gyermekv6delmi int6zm6nyb6l
keriiltek ki

- aki gyerek6t egyedtil nevel6 fiatal
- akik gyerektelen vagy kisgyermekes

fiatal h6zasok
- azon fiatalok akik szabadsSsveszt6sti-

ket letctltrittdk.

A fenti kateg6ri6k b6rmelyik6hez
tartoz6 szemdly t6mogat6sban r6szesiil, ha
egy szolidarit6si szerzbddst k6t az
Ugynti'ksdgn61, | - 2 dves id6szakra. Ha a
szolidarit6si szerz6d6s id6tartama alatt a
szerzodo f6l dolgomi kezd, az alkalmaz6
havi tdmogat6sban rdszesiil (ez nem lehet
tcibb mint az orsz|gos Stlag fizetls 7 5%-a)
mindaddig, amig az 1 - 2 6ves szolidarit6si
szerz6dds lej6r. A t6mogat6s id6tar-
tam6nak letelte ut6n az alkalmaz6 nem
kdtelezhet6 a munkaszeru6d1s meg-
hosszabbit6s6ra.

A fenti programokkal kapcsolatosan
b6vebb felvilSgosit6st kaphatnak a
Munkaer6 Elhelyez6 Ugynriks6g sz6khe-
ly6n, Csikszered6ban a Testv6ris6g sug6r-
it2 sz6m alatt.

0 s s ze till[to tta : S zab 6 Kdzm ir

Vasun MENETREND
Erv6nyes 2006. 12. 10 - 2007. 12. 0B

.v
Kdzlekedds szakasza Vonat tiDusa Csikszereda ii.;i;r0.i..i.i$.+ti#fd-*;i]j]liii;Csikszentdomokos Gverey6szentmikl6s

Gyergy6szentmiklos irdny6ba ,iliiiii lii#;r ii,l,,$i+n+Iiirlir .:r .i
Bukarest - Zilah gyors 2.17 ir it iiiliii Si#i,rij+, f.#s#iiiiii 2.54 3.25
Brass6 - D6da szem6lv 6.34 iirF.Slr:'ltj,?$-Sf; r#.zrlli 7.12 141

J6szv6sdr - Temesv6r gyors I 1.31 r:}lW#,I:r:H*$lii#iili;;#rfi 12.11 12,42
Brass6 - Marosvis6rhely szemdlv 13.36 ili..iilFll,{4'$9}jFliiHftliiriii 14.1 8 15.00

Csikszereda - Marosv6s6rhelv szemdlv t5.23 i tljl} r$i4&.i.j..i i 15.55 16.30
Brass6 * MarosvSs6rhely itercitv 16.37 ,, f1',Iljli{ilif:illlllirrriiiiill t7,37
Brass6 - Marosvdsirhelv szemdlv 18.40 .i'l rl:li il : iiii: l i3'tjiliiXl.i'LX 19.39 20.15

Brass6 - Budaoest nemzetkdzi gvors 21.45 !,,:lriiijrluiiili.EiliiJri...:ijiil,,, j'$ 22.41
Bukarest - Miiramarossziset gyors 22.14 ili'I#iiij....i';i+i:rni'i#i:iii:rX: an 

^1 23.18
Csikszereda - Gyergy6szentmikl6s szemelv 23.30 ltlil.l'.'' tiili13,5.eli.ir',r'#rijirri 00.07 01.06

Csikszereda iranv6ba rtiirisi$"itl\+ uL. +ixlliliu*i
Mdramarossziqet - Bukarest gyors 02.22 +i+irir,1i#jilir{,i*.$Wlliil jllri 01.50 01.19

Budaoest - Brass6 nemzetkrizi gyors 05.01 iltri+fiiiiiFj 04.05
D6da - Brass6 szemdlv 06,22 ..r..riiiiil$ll$fl 4tr,ll!+ftiiiiiil 05.37 04.59

Marosviisdrhelv - Csikszereda szemdly 09.07 iiiii;iitr..xrtlts65. ii, i$r! 08.27 07.51
Marosv6s6rhely - Brass6 szem6lv 15.1 I iiii#lii 14.22 13.45

Temesv6r - Galac gyors 17.01 iiiiii$if.i..=*'it:1i1i1i.r.t..i 16,22 t5.44
Marosv6s6rhely - Bukarest rnterclty 17.41 i$Iilriliiiirliii#irli*ill.\,Ysir:ilillril I  O.JJ

Marosv6siirhelv - Brass6 szemdly 19.26 F,$],"1jiixrri !,1.8ffi ri$tiir. ili 18.42 18.07
Marosv6sirhely - Csikszereda szemdlv 21.11 ii i #'r.[ii]t*,i9$i$$,,. lil l i i, ii 20.30 19,43

Nagybiinya - Bukarest gyors 0l .00 r ir,t$llllliii.|f;iilir$iljiiilxl :+i i 00.29 23.58
Athbl|zatban a vonatok drkezdsi ideidt tuntettiik fel
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KnnnszruRv Dnzs6:
Kariicsonyi rond6

N6pszok6ss6 lett a feny<ifa,
gyertya, cukor, aranydi6; -
musz6j-aj rlnddk kell, mi6ta

Mikul6sb6l lett Tdlap6.

Bennem zsigermelegen csak az 61,
mit cscindjdb6l gomolygat fcil a m6ly:
pihen6, ker ii dz6 61latok,
bethlehemez6 p6sztorok
kdzt 6n is j6tsz6 gyerek vagyok,
a ,,haj rego rejtem", a l6ncos bot,
csillagos 69, imbolyg6 mdcsek,

6jf61i mise, hars h61a6nek.

Ebred a vigy, a remdny, hogy rijra-
sziiletik bennem, mi eddig ts
srigott szavaim 6rtelmdt tudva,

s dlni tanitott azzal is,
.hogy 

semmit sz6szerint ne vegyek,
iinnepet, mag6nyt, kint, cjrcimet:
kotlott gomolyg6 mdlyeimen
s jeleket kdltdtt ki a kegyelem.

A megv6lt6st vir6 szinadok
fijrasziiltek egy csillagot;
leheltek a j6szol barmai,
s robogtak Her6des gyitkosai.
M6ri5t, J6zsef s aKisdedet
csak azdrt rejtette, szciktette meg,
hogy ne vesszen zsarnok kardja alatt;

legyen Isten-A tyjinak Aldozat.

Napforduldb6l lett kar6csony,
a Mikul6sb6l T6lap6,
az ember sz6ll r akdtaszilmy on,
s a Kozmoszb6l mi v6rhat6?

A fafg m6rhetetleniil felh6borodott, amikor
letdrt6k a tdrzsr6l. T6l volt, 6ppen m6lyen aludt,
6lm6ban virrigait lengette a sz6l, 6s a darazsak
zsong6 ziimmdg6sdvel volt tele a vil6g. Azt sem
tudta, hol van. Hideg 6s s6t6ts6g ds t6l
mindentitt. Az Ember csattogva trirdelt ujabb
6gakat, mikrizben bocs6natk6r6en suttogta:

- Ne haragudjatok, tiizet kell raknom, kell a
f6nyetek ds a meleg! Nagy halom 6gat tdrl igy le,
6s elment parhzsdtl. Az 6gak csak heverlek
tehetetleniil. A Fa6g zs6rtdl6dni kezdett, mert az
ember eltitt csak nem sz6lhat, h6t fujta most
diihdsen:

-Mifdle elj6rds ez veliink, f6kkal? Most
flitsiink, de kdrdem 6n: ki hoz tavasszal vir6got,
ki 6rlel gyi.imdlcscit egy nySron 6t, hogy 6sszel
csod6j6ra j6rjanak?l

Az }reg|gvilaszolt:
- Az a dolgunk, hogy szolgiljuk azEmbefi.

Ha kell, akkor gyiimdlcsdt hozunk, ha kell,
akkor eldgiink.

A Farig elhallgatott. Az Oreg-6ggal nem
lehet vit6zni, a mrilt ny6ron hagyta, hogy a
kismadarak m6ly odrit furjanak rajta, 6s ott
lakjanak. Sose tdr6ddtt mag6val. Most sem. De
nem kell 6t kdvetni! Es a Fa6s elhat6rozta: csak

az6rt sem fog eldgni! EgSen az 6reg6g, meg a
tdbbiek!

Az Ember sietve meg6rkezett. Ugyes kis
cser6ped6nyben parazsat hozott. Pillanatok alatt
dsszerendezte az 6gakat, a v6konyakat, a vasta-
gokat - 6s hamarosan pattogott atiz. Keserny6s,
krinnyii flist ut6n fellobogtak a liingok.

A Fa6g kdriilndzett. Valami barlang bej6ra-
t6n6l lehettek. De nem nagyon n6zel6ddtt, -
vddekezett. Az 6sszes nedvessdgdvel hadakozott
atttz ellen. Nem, ds nem akart 6gnil

Az Oreg l6ngja magasba csapott 6s boldogan
lobogni kezdett, mikrizben sisteregve suttogta:

- O, de gyrinyrini! O, de boldog vagyok,
hogy l6thatlak!

A FaSg elk6pedt. Mit l6t ez a briszen lobog6
OregSg? Es sorba a t6bbi 69 is magasra szrik6
l6ngol6ssal ujjong! - mi van itt? A Fa6g pr6b6lt a
tdbbiek tiiz6ndl valamit leselkedni, de csak a
vastag sziklafalakig l6tott: nem volt l6ngia,
amivel magasba nonek az 6gak.

Minden 69 ldngia magasan lobogott - ds
valami csoda foly6n ez a lobogris nem sziint. Es
a l|nggh lett 6gak nagyon halkan, nagyon
meghatottan dnekeltek!

A Fa6g most mdr akart 6gni! De nem birt. A

tdbbiek messze, a magasba 6gtek, mit6l
gytlladjon 6 itt meg? Pr6bSlt beljebb gurulni, de
semmi sem sikeriilt. Ekkor, maga is meglep6dritt
- sirni kezdett. B6nta konok rinzdsdt, amivel csak
annyit 6rt el, hogy nem lehet r6szese ennek az
dnekl6 l6ngol6snak! Es a v6gdn kidobjdk majd a
hideg t6lbe, mert semmire sem j6, lobogni sem
tud. Nycisz<irdgve sirt.

Az Ember meghallotta 6s odaguggolt el6je.
Mintha 6rtette volna sir6 jajong6sdt. Megfogta a
kdnnyes Fadgat, 6s a vdgdt beletartotta atiizbe.
Azt6n amikor l6tta, hogy 6gni kezd, mag6val
vitte. Be, a barlangba. A tart6ra tette, a magasba.
A Fadg pedig nagyra nyitotta ldngszemdt.

El6szdr az Asszonyt l6tta meg. Valami
szalma6gyf6l6n iilt, 6s halkan 6nekelt. Az ember
mosolyogva ndzte. Csak ezutAs lStta meg az
Asszony dl6ben a Gyermeket. Kicsike volt, 6,
milyen kicsi! Persze, hogy kell neki a meleg! O,
h6t mi lenne vele ebben a zord tdlben? A Fadg a
legszelidebb l|ng|val 6gett, hogy f6l ne
dbredjen 6lm6b6l Az, Aki a legkisebb most, de
m6gis neki zeng altat6t az 6giek 6s fttldiek
k6rusa.

(Rdszlet Hajdrt ludit: Mesdk Isten orsz6g6-
16l c. kdnwdbSl)

lfanu Jur-ra,: FaAc
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KanAcsoNYr
Az ev legcsod6latosabb tinnepe a

Kar6csony, hiszen ekkor a Messi6s
eljdvetel6t tinnepeljiik. A Kar6csonyt
a szeretet iinnepdnek is nevezik,
azonban sokak szdmLra nem ezt
jelenti. 6t< etfeteitik e benns6sdges
rinnep igazi mondanivaloj|t, ds csak a
kiilsosdgekre figyelnek, hogy mindl
nagyobb 6s diszesebb kar6csonyf6t
illlitsanak, vagy hogy mindl dr5g6bb
legyen az ajdndek, amit a hozzijuk
kozel 6ll6knak adnak, de szivtikben
nem 6rzlk az ajSndekozirs igazi
jelentrisdgdt.

A Kar6csonyt iitalitban mindenki
szerettei krjrdben tolti, megpr6b6l
kedvesebb lenni hozzdjuk, hogy a
Kar5csony val6ban a szeretet iinne-
p6v6 vriljon. Azonban nem mindenki
tinnepelhet igy. Vannak olyan ember-
tarsaink is, akiknek nincsenek szerette-
ik, vagy ha vannak, idegenben dlnek,
igy ezek az emberek a Kariicsonyt is
egyedi.il tcjltik. Az egyedrilldt mellett
az idos korral, ds a szer6ny anyagi
kdriilmdnyekkel is ktiszkodniiik kell,
igy ez a h6rom dolog egyiitt nagyon
megneheziti 6letiiket. Sziiksdges,
hogy valaki megl6togassa 6ket
legal6bb ilyenkor, a szeretet iinnep6n
ds egy kis fdnyt vigyen dletiikbe.

A Csorg6 Fiatalok Szelezete
m6r harmadik dve azon munk6l-

JUII.{SZ GYULA:
Kardcsony feld

Sz6p Ttinddrorszitg tSmad ftil
szfvemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagiira n6zek,
Megszrill egy titkos, gydnyrini igezet,
Ilyenkor decemberben.
... Bizalmas szivvel j6rom a vil6got,
S amit az 6let v6gott,
Behegesztem a sebet a szivemben,
Es hiszek rijra r6gi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
,Es valahol csak k6tked6 beszddet
Hallok, szomorun ndzek,
A kis Jdzuska itt van a kdzelben,
Legyi.ink h6t jobbak, s higgyiink
rendiiletlen,
S ne csak igy decemberben.

AJANDEKoZAS
kodik, hogy a kdzsdgiinkben 616
id6s, tobbnyire egyediil dl6 fdrfiakat
6s n6ket megajhnd6kozza egy-ket j6
sz6val ds egy szer6ny ajSnddk-
csomaggal. 2004-ben indult ez a
kezdemdnyezds, akkor 50 h6tr6nyos
hely zetu id<is falubel lhez l6to gattak
el az iflusilgi szervezet tagjai, ds
sikeriilt szebbd tenniiik iinneptiket.

2005-ben 100 szemdlyre b6vtilt
a lista. Iddn is szeretndnk folytatni
ezt a kezdemdnyezdst. A tavalyhoz
hasonl6an, a Megyei Tan6cs tiimoga-
t5s6val ismdt 100 h6trdnyos helyzetl
id6s falubelit liitogatunk ffieg,
elbeszdl gettink vehik, meghallgaduk
probldm6ikat, 6s egy-egy ajrind6k-
csomaggal kedveskediink nekik.

Az id6n a Helyi Tan6cs is
hozz|jhrul anyagllag az ajhndek-
csomagok <issze6llit6s6hoz.

Csod6latos 6rzds, amikor ezeknek
az id6s embereknek a meghatottsSgt6l
kcinny szcikik a szemtikbe. Az az
arckifejezds, amivel fogadnak minket,
leirhatatlan. Olyankor tudatosul ben-
ni.ink, hogy mennyire megdrte tenni
ennek drdek6ben, mert szebbd tethik
ndhdny embernek a Kar6csonySt,
olyan emberekdt, akik m6shonnan
nem sz6mithatnak segits6gre, j6 sz6ra.

Szdcs Ldszld

Id6 s eket thmogatil pro gram
a Megyei Tanfcsndl

Hargita Megye Tan6csa 2006-
ban m6sodszor hirdetetl p|lydzatot
azon egyesiileteknek, alapitv6nyok-
nak, akik id6seknek 6s nyugdijasok-
nak programokat, tev6kenysdgeket
szerveznek, valamint idos klubokat
ldtesitenek, vagy miikodtetnek. A
program c6lja ezuton is t6mogatni
azon szervezeteket, akik felv6llalj6k
az idosek probl6mriit, gondjait,
segitenek rajtuk, inform6ci6kat
toviibbitanak, esetleg szabadido
programokat szerveznek sz6mukra.

Csikkarcfalv6r6l dvente sikeres
pLlyhzatot tesz le a Csorg6 I{ris6gi
Szervezet, mely keretdn beliil n6-
h6ny lelkiismeretes fiatal felv6llalja
az tinnepek elotti csomagok
elk6szitdsdt es i.J;addsht a krizsdgben
610 idcisek szdm6ra. Ezfittal
szeretn6m megkoszcinni mindazon
szemdlyek munk6j6t, akik reszt
v6llaltak ds segitettek a program
lebonyolit6s6ban.

Aldott, b6k6s Kar6csonyi rinne-
peket kiv6nok kozsdgtink minden
lak6j6nak, valamint sikeres, bdkds,
Boldog Uj Esztend6t.

Abrahdm Emma
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Amint ismeretes, Rom6nia 2007.
janu6r L-tril az Eur6pai Uni6 tag6llama
lesz. Azert, hogy egy kiss6 6rthet<ibben 6s
tisztSbban l6ssuk ennek a szervnek a
sztiks6gess6g6t, szerkezet6t, valamint a
benne 616 pol96rokjogait 6s koteless6geit,
az al6bbiakban a teljess6g ig6nye n6lkril
megpr6b6lunk izelitlt adni az Uni6val
kapcsolatos tudnival6kr6l. A sziiks6gsze-
riis6get mi sem indokolja jobban, mint az,
hogy a csatlakoz6s rlvdn az infrastruktfrra
fejl6d6s6vel lehet6s6g nyilik a nagyobb
t6kebe6raml6sra, amely tcibb munkahelyet,
id6vel pedig magasabb b6reket 6s nyugdi-
jakat biztosit. Tov6bb jav,tl az 6letminci-
s6g, s a falusi ember is olyan mezfgazda-
srigi t6mogat6sokhoz jut, amelyek
elclsegitik a versenykdpes termdkek el6-
6llit6s6t. Ugyanakkor a tag6llamok
polg6raival azonos jogokhoz jutunk.
Jelenleg az EU-nak 25 tag5,llama van, de
tekintettel arra, hogy Rom6nia 6s Bulg6ria
nagyr6szt teljesitette az Uni6 6ltal
megfogalmazott politikai 6s gazdasdgi
kritdriumokat, a fent emlitett id6pontt6l
mindkdt orsz|g az Unio
teljes jogu tagj6vrlL v6lik.
Az Eur6pai  Uni6,  b6r
ttibb orsziigb6l dll, meg-
sem szcivets6gi  6 l lam,
hanem olyan iillamok
feletti szerv, amely nem
rendelkezik sajrlt jogi
szemdlyisdggel, de a tag-
dllamok kozotti szerzcidds
alapjrin aldvetik magukat
a kozris intdzmenyrend-
szer hatarozatainak, szu-
verenitdsuk meg6rzds6-
vel. Hat f6 int6zm6nyb6l
dll. Ezek az Eur6pai
Tan6cs. az Eur6oai Uni6
Tan6csa, az Eur6pai Bizotts6g, az Eur6pai
Parlament, az Eur6pai Bir6s6g, ds a
Sz6mvev6sz6k, de ezeken kivril sz6mos
rigyndks6g, hivatal segiti az Uni6 mun-
kij6t. Eztttal rdszletes tev6kenys6giikre
nem tdnink ki, tal6n egy m6sik alka-
lommal ismertedtik hatSskriniket.

Fontosabb tudnival6k:
Rom6nia 6llampolg6rai az uni6s 6lla-

mokkal val6 legut6bbi egyeztet6s alapj|n
janu6r l.-t6l szemllyazonoss6gi igazol-
v6nnyal (k6rty6val) is 6tl6phetik az uni6s
tag6llamok hatSrilt, kiv6ve egyel6re 2-3
orsz6got.

Megsztinik a v6mellen6rzds, de a k6t
orszdg hat6rdn6l (igy Magyarorsziig keleti
hatdr6n5l is) egyszeri, kclzris szemdlyazo-

noss6gi 6s gyors g6pj6rmiiellen6rz6s lesz.
H6rom h6napig minden felt6tel ndlkril

lehet tarl6zkodni a tag6llamok valamelyi-
k6ben. Ezt az id6t meghaladva sziiks6ges
felmutatni a munkav6llal6si szerz6d6st,
vagy bizonyitani kell a meg6lhet6sdgi
forr6st, az illeto dllamban 6rv6nyes t6rsa-
dalmi 6s egdszs6grigyi biztosit6st, illetve a
tanulm6nyok folytat6s6t igazol6 okiratot.
Egyes tag6llamok azonban indokolt esetben
tilalmat vagy korl6toz6st rendelhebrek el.

A rom6niai v6llalkoz6k korl6tozSs
ndlkril az adott tagorsz6g6ltal szab|lyozott
felt6telekkel indithatnak v6.llalkoz6st az
Uni6 b6rmelyik tagSllam6ban, de 3
h6napon tril k6rniiik kell a tart6zkod6si
enged6lyt.

Az itthon iizlettel ds megfelel6 enge-
ddllyel rendelkezci keresked6 szezon6rut
vihet ki azEU tag|llamaiba.

A vid6ki gazd|k a Nemzeti Viddkfej-
leszt6si Terv keret6n beliil jelent6s p6nz-
iigyi t6mogat6sban r6szesiilhetnek, hozz6-
ferhetnek az uni6s kriz<iss6gi forr6sokhoz
6s az 5'llami kdlts6gvetdsi t6mogatSshoz.

A Farmer program
keretdben nyrijtott t6mo-
gat6sban olyan gazddk
vehetnek r6szt, akik ftil-
det b6relnek, vagy fdld-
tulajdonjoggal rendel-
keznek, 6s befektet6si
elk6pzel6seik vannak,
amire a korm6ny hitele-
ket biztosit.

Kiilfbldi 6llampolg6-
rok csak befektet6s c6lj6-
b6l vehetnek n6lunk (Ro-
m6niSban) ftildet, m6sok
nem. A bejegyzett kiilfcil-
di jogi szemdlyek azon-
ban v6srirolhatnak ftildet.

Az 6stermel6k itthon, janu6r 1. utdn is
6rt6kesithetik ncivdnyi 6s 611ati eredetti
termdkeiket, betartva az 6rusitott term6kre,
6llatokra vonatkoz6 kereskedelmi, 6llat- 6s
nriv6nyeg6szs6giigyi el6ir6sokat. Vagyis a
csatlakoz6s ut6n lehet otthon 6llatokat
tartani, de gondoskodni kell azok rend-
szeres kivizsg6l6sir6l, orvosi ell6t6s6r6l.
Az otthon lev6gott 6llat csak saj6t fogyasz-
t6sra haszn6lhat6 feI, a piacon 6rt6kesithet6
hirs esetdben az |llatot csak az ana kijekilt
helyen ds m6don lehet lev6gni.

6sszedllitotta: Nimeth Szilveszter
Fon6sanyag:
Ministcrul lntegririi Europene
Euro - dispcctor, Edilia a II-a
www.curoactiv.hu

AcnAnvn Ac
ES VIDEKT'EJLESZTfS

AZ EUROPAT UNTOSAN

Uj korszak kdszcint be Rom6nia 6let6ben
is 2007 janu6r elsejdvel, amelynek kihat6sai
lesznek az dlet minden teri.ilet6n. A
mezogazdas|g sem kdpez kivdtelt ez al6l,
6ppen ezlrt hasznos tudni melyek azok a
lehet6s6gek amit a hazai mag6ntermel6k,
c6gek, megragadhatnak saj6t gazdas6guk
vagy a telepiil6siik fejlesztdse drdek6ben.

Az Eur6pai Uni6s mez6gazdasig k6t
pill6ren nlugszik:

1. Piaci int6zked6sek 6s kdzvetlen
tiimogat6sok

2. Viddkfejlesztds
Romiini6ra is vonatkozik az az eur6pai

jogszabrily ami minden tagiilamra ndzve
kdtelez6 ds ami az elkdvetkez6 id6szak,
2007-2013 fci ir6nyvonalait jeldli ki a
mezogazd,as|gnak 6s a viddkfejlesztdsnek.
Ahhoz, hogy ez megval6suljon, Rom6nia kdt
tervet dolgozott ki amelyeknek a gyakorlatba
iiltet6se a i6vri 6vt6l kezd6dik.

NEMZETI STRATEGIAI TERV: A
viddkfejleszt6s iriinyvonalait 6s cdljait
hatirozza meg.

NEMZETI VIDEKFEJLESZTESI
PROGRAM: A fenti  cdlok eldr6s6nek
ldpdseit tartalmazza.

A Nemzeti Stratdgiai Terv negy
ir6nyvonalat (tengelyt) jel6l meg, szabad
mozgilsteret hagyva az eryes viddkeknek a
sajrit maguk iital kidolgozott tervek
gyakorlatba iiltetd sdre.

A n€gy ir6nyvonal a ktivetkez6:
1. A mezogazdas6g 6s az erdogazdii-

kod6s versenykdpess6gdnek javit|s|ra,

vagyis az els<i ir6nyvonaka, a 7 6vre
e I 6ir6nyzof t p 6nz 4 5 o/o - 6t szilnj 6k. Itt kizhr 6 -
lag p6ly 6zat alapj 6n lehet tdmogatdshoz jutni.

2. A m6sodik ir6nyvonalra, kcimyezet-
vddelem 6s a tdjgazd|lkodhs, az alapok 25"/o'
6t sz6nj|k, amit a biogazd6lkod6s, a
hegyvid6ki 6s h6tr6nyos helyzeti gazda-

sdgok, valamint mezogazdashgi ds leromlott
tertiletek erd6sitdsdnek thmogathshra hasz-
n5lnak fel. Nagyrdszt kdrv6ny alapri kifize-
tdseket 6s kevesebb p|lyhzati lehet6s6get
takar.

3. A harmadik ir6nyvonalra azalapok30
%-6t szinjik. A vid6ki dlet mintis6ge ds a
vid6ki gazdas|g v6ltozatoss6 t6tel6t
trimogatjdk. Falusi krirnyezetben alakul6
kisv6llalatokat, v6llalkoz6sokat, falusi turiz-
must, iskol6k, templomok, vid6ki cirdks6g
meg6rzdsdt c6lz6 kezdem6nyezdseket
tiimogatnak. P |lydzat alapti intdzkeddseket
Iartalmaz.

4. A negyedik ir6nyvonal az alaPok
2,5%-6t kapja. A megnevez6s idegeniil
hangzik LEADER. A ldnyege a kist6rs6gek

v

v.

folytatis a 9. oldalon



folytatis a 8. oldalr6l

risszefog6sa, a helyi KEZDEMENYEZ6K
megtal6liisa, k6pz6se ds tiimogatdsa. Minden
kiizdssdg maga kell eldrintse, mit szeretne
fejleszteni, mire sz6n pdnzt ami mell6
eur6pai pdnzt is szeretne kapni, mire van
sziiksdge a kdzrissdgnek. Ezt nem a
megydtril, a f6v6rost6l kell v6rni. A program
ldnyege a partnersdg a mag|n 6s kcizszfdra
ktizcitt. (vdllalkoz6k, cdgek, szrivetsdgek,
alapitvilnyok, magdnszemdlyek, helyi ds
megyei tan6csok). A maghnszfdra a
partnersdg legalibb 50%-6t kell kitegye. Ez
nem eg'y konkr6t int€zkeddseket tartalmaz6
tengely, az l-es ds a 3-as tengely intdzke-
ddseinek egy r6sz6vel fog dolgozni.

Term6szetesen ezen tevdkenys6gek
megval6sit6s6hoz sztiksdges a megfelel6
intdzm€nyi h|tter megalakit6sa amit

- .  Rom6nia mestett ds ldtrehozta aY 
Mezogazdas6gi Intervencios ds Kifizetdsi
Ugyndksdget (APIA) valamint a
Viddkfejlesztdsi ds Hal6szati Kifizetdsi
Ugynciksdget (APDRP).

Tovribbi inform6ci6k a wwwmapam.ro
vagy a 37 I 898- as telefonsz6mon igdnyelhet6.

Hargita Megye Mezdgazdasdgi ds
Wd i kfej I es zt d s i I g az.g at d s d g a
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Dronnrn.q.N A KARCFALvT KozBIRToKossAc rr,nrns6r

Mozgalmas 6vet tud maga mdgdtt a
karcfalvi kdzbirtokoss6g. A krlzgyfil6s
6ltaI megszavazott 6s j6v6hagyott

tevdkenysdgi ds pdnz0gyi keretet sikeriilt
betartani 6s kivitelezni. Az idei dvben
lehet6sdg adatott, hogy tov6bb
gyarapitsuk a kdzdss6g vagyon|t. Ez
abb6l 611, hogy megv6siiroltunk a falu
krizpontj6ban eW sz6ldT6zat - amely 0,50
ha teriileten fekszik, - 6s felujitani kdt
ellen6rzo pontot. A kint l6v6 teriileteket
is sikeriilt visszaszerezni, amelyeknek a
tulajdonjogba helyez6se ds telekkdnyve-
zdse foiyamatban van. A tags6g p6nzbeli

6s faban val6 rdszeseddse z6kken6men-
tesen ment v6gbe.

A mi elgondolilsunk az, hogy tov6bb
gyarapitjuk a kdzcissdg vagyon6t, ami ne
menjen a minden 6vben meghatirozott
rdszesed6s r6v6s6ra. Besegitetttink az
6l\attari6 gazddknak is, legel6s tertiletek
bdrbead6s6val, ami 5.000 RON-t jelent a
kcizdss6gnek.

Tov6bbra is azon munk6lkodunk,
hogy fejlessztik a birtokossSg vagyon6t.
A lehet6s6geink szerint t6mogatunk
kiil6nbriz6 int6zm6nyeket 6s tevdkeny-
sdseket a falu keretdn beliil.

Jdnos Gdza

Allateg6szs6gtgyi tudnival6k

Dr. Antal Vidor krirzeti 61latorvos a
krivetkez6kre hivja fel a kdzsdg lakossiig6nak
figyelmdt:

December h6napban kritelez6 minden
kuty6t el6vezetni oltdsra az illlatorvos 6ltal
kijekjlt helyre ds id6pontban.

A lovak j6rv6nyos vdrszeg6nysdge
felsz6mol6dott kcizsdgszinten. Eztiton szeret-
ndnk felhivni a lakoss6g figyelmdt, hogy
b6rmilyen 16f61dnek a kdzsdgbe val6
behozatala csak megfeleld kisdr6 akt6kkal
trirt6nhetik! Ugyanakkor a behozott 6llatokat a
legrrividebb id6n beliil be kell jelenteni a
krirzeti 6llatorvosi rendelcindl.

December h6napban befejez6dik a
hirziszhmy as ok v6d6o ltiisa.

Janudr h6napban folytat6dik a sertdsek
o1t6sa, valamint februdrban a 16fdl6k beoltiisa.

Felhivis

Felhivjuk a lakoss6g figyelmdt, hogy akik
nem tcirlesztett5k az ez 6vi ad6h6hrll6kukat,
azt min6l siirg6sebben tegydk meg, mivel
ad6juk osszegdt m6r november 15. ut6n, napi
0,06%-os kamat terheli.

Akik tdbb dve nem fizetrlk ki ad6jukat, a
torvdny 6rtelmdben foglalilsra sz6mithatnak.

A polgdrmesteri hivatal figyelmezteti
mindazokat, akik a szemetet a mezei utakra, 6s
m6s krizteriiletekre hordj6k, vagy a fo1y6
vizek medrdbe dobjdk, hogy elleniik btintet6
elj6r6st kezdemdnyez.

A karcfalvi mrijdgp6lya mrikctdtet6i
felk6rik a szurkol6kat, hogy a sportesemdnyek
idejdn kertilj6k a tritgftr bekiabdl6sokat, hiszen
nem az ellenfdl grinyol6sa, hanem a kedvelt
csapat biztatdsa az igazi szurkol6i magatart6s.



Miivel6dds

NDVESS VELI}NKI
Az dreg sz6kely kegyetleniil be van rugva, s

a kocsmdb6l hazafel| tart a szek6ren
b6biskolva. Ezt megl|tla a rend6r, s meg6llitj a a
fogatot.- B6ty6m, maga olyan rdszeg, hogy
majd lefordul a kocsir6l, szerencsdtlen 16 meg
csak megy a feje ut6n, mdg baleset lesz bel6le.
Az 6reg szdkely csak mordul 16 egyet. A rendtir
int6zked6s gyanhnt a kdvetkezSket mondja: -
B|tyiltn, l6tva a jelenlegi 6llapot6t, mit sz6lna
alrhoz, ha most elvenndm a lovht2 A szdkely
meghizza a v6llit, s azt mondja: - Mit
sz6lhatn6k? Rend6r vejem mdg rigysem volt!

*
A sz6kely parasztb6csi befog a szek6rbe,

k6sziil a szomszdd faluba rokonl6togat6ba. A
feles6ge is nagyon szeretne vele menni, ez6fi
elkezd rim6nkodni:- Edes uram, hadd menjek
m6r veled dn is! - Nem lehet, asszony! - Ldgy
szives, ne hagyj itthon egyedtil! Elleszek dn h6tul
a saroglydn is. A parasztb6csi azonban nem
enged. egyediil v6g neki az irtnak. Utkdzben kitrir
a vihar, 6s egy vill6m belecsap h6tul a
sarogly6ba. A szdkely h6trafordul s igy
morfondirozik: - Ej pedig de sz6pen kdrte!

*
Kdt szdkely t6len megy az erdore fdt v6gni.

A kett6 kdt kiildnbtizri irdnyba megy, mire az
egyik odaki6lt a m6siknak: - Gyere komim,
mert fogtam egy medvdt! Erre a m6sik: - Akkor
hozd ide! Az elozo: - Igen, de az istennek sem
akar elengedni.

*
A sz6kely fif vacsora kdzben igy sz6l az

anyjihoz: - Iddsany6m, nem el6g savanyri a
k6poszta. - Fiam, h6t ez mdkost6szta. - Annak
eldg savanyri.

*
A sz6kely parasztb6csi elhat|rozza, bogy

tov6bbtanul. Elmegy h6t az iskoldba, ahol egy
felvdteli vizsgiln kell 6tesnie matematik6b6l. -
Ha 6n adok mag6nak kdt nyulat, aztLn m6gk6t
nyulat, majd mdg kett6t, h6ny nyula lesz? -
k5rdi a vizsgdztat6. - HAt bizony, akkor h6t! -
feleli a b6csi. - Na, ezt gondolja 6t m6g egyszer!
Ha adok magdnak hdromszor k6t nyulat, akkor
h6ny nyula lesz? kdrdi fjra a vizsgiztat6. -
Hdt! - mondja a b6csi hat6rozottan. - De ember,
mfg ezt az egyszeri szdmtanfeladatot sem tudja
megoldani? Nem tudja, mennyi hdromszor
kett6? - H6romszor kett6 az hat! * mondja erre
a bdcsi. - Akkor az el6bb mi6rt hetet mondott?
- teszi fel a kdrd6st diihdsen avizsg(ntat6. - Az
el6bb nyulat kdrdezett, abb6l meg van nekem
otthon is egy!

. r

A sz6kely fintorogva beleszagol
leveg6be: - Fiam, te volt6l? - Nem.
Asszony, akkor te? - Nem. - Akkor 6n.

Szdkely feles6ge a f6rjdnek. - Azt
hiresztelik, hogy megcsalsz a szomszdd
asszonnyal. Szdkely kis gondolkodds utd,n: * En
d6gom. - De art is mondj6k, hogy a szomsz6d
terhes? - O d6ga. - En nem birom ezt igy
tov6bb, elkdltdzdk. - Te d6god.
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Klasszikus gondolat

ViZSZINTES: l. Ecitvds J6zsef, az ir6,
publicista 6s polit ikus (1813-1871) irta:
els6 r6sz (z6rt betiik: E, K, I, E, T, D. 13.
Tort6net gyerekeknek. 14. Utca, francidul.
15. Lila viri igir, r ircikzcild cserje. 16.
Mennybolt. 17. A sor 616n. 20. Ndp a
szomszddban. 21. Biztat|s a l6nak. 23.
R6szben remek! 24. Eur6pai gazdasigi
kriz<iss6g. 26. Bizonyl 27. Az id,6zet
m6sodik r6sze (zLrt beti: D). 30. J6d 6s
nikkel vegyjele. 31. L6ng1sz. 33.
P6nz<isszeg mint biztosit6k. 35. N6met 6s
norvdg aut6k jele. 36. Etelka. 37. Azsiai
rokon n6p tagtra. 39. Balti nyelvrokon n6p.
40. Megbizds5b6l, nividen. 41. Hajitja. 42.
N6met n6i n6v. 43. Ugyancsak. 44.
Lettorsz6g sz6p f6v6rosa. 45. Isten veled!
46. Kciztilet r1szel 47. Azonos betiik. 49.
V6rtan[. 51. Muzsik6l. 53. Kub6ban van!
55. Ndvel6s t|masz.56. Mutat6s kdzelre.
58. Kimdl6. 59. Ellenben. 60. Felmen6je.
62. J6kedvre...; felvidit. 64. Angol
gr6fs6g. 66. Kezdetben vanl 67. Felfogni.
69. Tal6l. 70. Aledriai kikcit6v6ros.

FUGGOLEGES: 2. Halad. 3. Spanyol
6s sv6d aut6k jele.4. FarmemadrSgmdrkS-
ja. 5. Aramot ad6 tizem. 6. Tombol. 7. Til-
t6s. 8. Konc fele! 9. Hullj! 10. Sztil6ftjld.
11. Famint6val disziti. 12. Rdgi megye a
nrai D6l-Erddly teriilet6n. 13. Az idlzet
negyedik r6sze (z|rtbetik: A, E, S, N, Z).
18. Lopva nezi. 19. Fekv6helye. 22. Otlet.
24. Ami nem gyakorlati. 25. Allapota
fontos krizdrzehinknek. 28. Helyrag. 29.
Papag6jfaj. 32. Es a tobbi. 34. A256. szdmu
sor 4.,2.6s l. bettije. 37. Aziddzetharma-
dik r6sze. 38. Fdld, amelyr6l learattSk a
gabon6t, itt n6vel6vel. 41. Tisztit6por. 42.
Megyesz6khely lak6ja. 43. Sz6p6tl6
sz6cska. 45. A japiln szigetek <islak6ja. 46.
Koh6sz. 48. Sv6jci v6ros. 50. Ponty jelz6je
lehet. 52. ... ipso; mag6t6l 6rtetet6d6en. 54.
A ,,Hiirom a kisl6ny" zenlj1t 6 6llitotta
cissze. (Henrik). 55. Ad6l, B6csben. 57.

. -aTartomiinyi fcivdros Eszak-Ndmetorsziig-
ban. 61. M6retre vhg. 63. Visszaint! 64.
L6baj lehet. 65. T6, t6viratban. 68. Ugyan-
csak. 69. Rctvid l6er6. 71. A rubidium
vegYiele' 

BAJAI ERN6

Karcfalvi - Csikjen6falvi kisfrjs6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete 6s Karcfalva Kozsdg Onkorm6nyzata

Szerkeszt6s5g: karcfalvi kultrirotthon, ifi us6gi iroda

A nyomdai munk6latok az Alutus Rt. nyomd6ban k6sziiltek


