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Ezt a kdrd6st tette volna fel jirni-

us 5-dn az illetdkeseknek tobb karc-
falvi 6s jenofalvi lakos, akik drdekel-
ve vannak, hogy lakdsukban vdgre
kigyirljon a gilzlftng.

Sajnos ezen a meghirdetett tal6l-
koz6n alig volt 20 ember abb6l a
365 csakidb6l, akik kisebb-nagyobb
rnertdkben hozz|jfirultak a krizel 3
km hosszir fovezet6k kolts6geihez.

Hogy nri6rt vajridik a ghzvezetek
munk6latainak folytatfsa ilyen
lrosszir ideig, azt m6r tobbszcjr
emlitettiik lapunkban. Ezittal azon-
ban konkr6t thjekoztat6st kaptak a
jelenldvSk az adott helyzettel
kapcsolatban, mert a megbeszdldsen
jelen volt Bagdi Csaba ds Gyorgy
Istv6n, az OLAJTERV magyaror-
szagi r eszv enyt6rsas6g kdpvisel6i 6s
a helyi polgilrmester, valamint a
Nagyboldogas szony Egyesi.ilet elnd-
ke. Hi6nyoztak azonban a helyi
tan6csosok, de mentsdgiikre szolg6l-
jon, lrogy ellzoIeg m6r r6b6lintottak
a f6vezetdk elad6sdra. De mir6l is
van sz6?

Ahhoz, hogy a munkiilatok
tov6bb folytat6djanak, az eddig le-
fektetett csovezetdket szerzodes
alapj6n tulajdonba kell adni a
Har gita-G 6z Rdszvdnyt6rsas6gnak.
Ekkor jon a kdpbe a maryar
rdszvdnyt6rsas6g, amely egy eztetv e
a rom6n reszvdnytirsas6ggal ds az
OTP bankkal, a megfelelo forma-
s6gok intdzdse utdn ar6nylag rcivid
idon belril folytatja a fovezetdk 6s az
utc6kban a melldkvezetdkek ki6pi
tdsdt.

Ami a helyi gazddkat 6rdekli,
tudni kell, hogy az eddig kifizetett,
vary az eztfifin kifizetend6 cisszeg a

LEsz-n GAZ KancnarvAN?

rom6n rdszvdnytfrsas6got illeti,
vagyis az ugynevezett bek<it6si dijat
kdpezi. Ezert az osszegdrt a kapuig
viszik a vezetdket, ahovit a nyom6s-
szabillyzot 6s a m6r<i6r6t is felsze-
relik. Az is ide tartozik, hogy
minden ktil sti vezet6k a Har gita-G 6z
rdszvdnyt6rsas6g tulajdon6t kdpezi.
A kds6bbiekben a telken beliil
mindenki egy6nileg tervezteti ds
vegezteti el a gdz-rezetdst, de nincs
kizhrva a csoportos megrendel6s
lehet6sdge sem. Mindezt termdsze-
tesen csak megfelel6 szakmai enge-
ddllyel rendelkezok vdgezhetik.

Ennyit roviden mindarr6l, ami a
megbeszdl6s thrgydt kdpezte ezen a
tal|lkozon. Tdrjtink azonban vissza
az annyit emlegetett pdnzbeli hozz6-
j6ru16shoz.

A kdt falub6l ez iddig 365 gaz-
das5g, 21 ceg ds 10 kcizintdzmeny

igdnyelte a ghz bekotdsdt. A kdflil-
beliil meghathrozott 10 milli6 rdgi
lej r6szletekben val6 kifizetdse eldg
ar6nytalanul tortdnt. 64-en pdld6ul
csak az els6 egy-kdt rdszletet ftzet-
tdk mostanig, 89-en 500 ezer ds 3
milli6 r6gi lej kozott j6rultakhozzta

kdltsdgekhez,62 gazda 3-7 milli6 lej
kozott frzetett, 150-en pedig 7-12
milli6 lejt adtak a cs6vezetdkek
megv6s6rl6s6ra es a munk6latok ki-
fizetdsdre. A k6t falu koziil a karc-
falviak j5mak az 61en, s kdztiliik is
ink6bb a nyugdijasok ds m6s kisebb
j dvedelmiiek fi zettdk a r lszletet.

A fentiek alapjhn most m6r min-
denki maga dontheti el, hogy mikor
kezdi el, vagy folytassa-e eddigi
hozzhj6rul6s6t. Egy bizonyos: aki
igen keveset frzetett ds nem ncjveli
az cisszeget, nem sz6mithat a veze-
t6k bekritdsdre.
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MozcarMAS tz innl xOzsncUNKBEN
Az ut6bbi id6ben eldg gyakran ban hozzbfoghatnak a tetoszerkezet

iilnek ossze a helyi tan6cs tagSal, fel6pit6sdhez.
hogy megvitass6k 6s j6v6hagyj6k
azokat a munk6latokat, amelyeket a
kozsdg tertilet6n kell elvdgezni.

Amint arr6l a polgdrmesteri
hivataln6l tdjekoztattak, az annyit
emle getett szennycsatorna dpitkezdsi
engedelyeztetdse rnegtdrt6nt, a de-
rit6 hllomds helye kijeldlve, de h6tra
van a kivitelezdshez sztiksdges pdnz-
osszeg megszerzdse. Folyamatban az
Als6 vasirt utca kozbeszerzesi elj6-
rdsa, ahol lehetoleg mdg ebben az
evben 200.000 lej drtdkben vegeznek
feljavit6si rnunkiilatokat. Val6szinti,
hogy id6nkdnt itt :i:itlezhrds is tdrt6-
nik, amit meg6rldssel kell fogadja-
nak az ott lak6k.

A mfijdgp6lya befeddsdt 6rverds
irtjrin a csfkszeredai Benzot-Har ceg
nyerte meg, igy b6rmelyik pillanat-

M6g rdviden emlitjiik meg a
Szekaszonal tortdn6 partv6delmi
munkdlatok folltatiiset, a jen6falvi
kulhrrotthon k6my6k6nek rendezdsdt,
szebbd t6tel6t, a karcfalvi tornatere-
mnek sz6nt dpiilet fehijit6s6t, a
mezei utak javit6silt, a GOS-KAR
tevdkenysdgi krir6nek bdvitdsdt stb.

Sajnos, minden munk6latot csak
kozbeszerzdsi elj6r6ssal lehet elv6-
gezni. Ennek a tcirv6nynek az eloir6-
sai igencsak megnehezitik az elOlj6-
r6k munk6j6t, mert sok a biirokr6cia,
a papirtologatds, a ktikinbciz6 szer-
vek 6s szervezetek j6v6hagydsa, stb.
igy vdmi kell azokra, s tdbbszcir
ekjfordul, hogy emiatt kdsik az illet6
l6tesitmdny megdpitdse.

N. Szilveszter

Frr,nivAs

A unr.yr RENDoRSEGNEL

IS JARTI.INK

A tcirvdny tlltja a tllzott szeszes ita-
lok 6rusit6s6t 6s fogyasztilsdt akoztere-
ken, utc6kon, a sportrendezvdnyeken,
parkokban, ami6rt 200-1000 lej p6nzbir-
srlggal sirjthatnak. Tov6bb6 h6rom h6-
napt6l kdt 6vig terjed6 brirtdnre itdlhet6
az, aki kdzteriileten, vagy zirt helyis6-
gekben (b6r, kocsma, ijzlet, diszk6 stb.)
k6st, zsebk6st, vagy rn6s vSg6eszktizt
haszn6l, 6s mdsoknak sebesirldst okoz.

A h6tv6gi 6s lakatlan hdzakb6l va'
lopSsok megel6z6se 6rdekdben a tulaF
donosok kcitelesek az ajt6k,ra, ablakokra
r5csot, esetenkdnt pedig riaszt6 beren-
dez6st szerelni. Ha lehets6ges, ne
tartsunk otthon sok penzl, vagy nagyobb
6rt6kri javakat. Aj6nlatos biztosit5st
kotni a hizra, a nagyobb 6rtdkekre.
Sajnos tcirldntek a k6zs6gben kisebb-
nagyobb betcirdsek, lop6sok.

A sz6lh6mosok, tolvajok behato-
16s6nak rnegel6zdse drdek6ben aj6nlatos,
hogy az id6sek, akik egyedi.il laknak, ne
engedjdk be a h6zba az idegen, isme-
retlen szem6lyeket, ne adjanak p6nzt
kdlcson, vagy ne pr6b6ljanak plnztbe-
villtani ezeknek.

Ha lehet6s6g van 16, kdttess6k be a
telefont, hogy az esetleges betdr6s, vagy
lop6s eset6n tudjanak telefon6lni a
378008-as helyi rend6rseg szim6ra,
vagy a 112-es hiv6sz6rnra.
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IsunnxnnJtiNr nz
(Folytatis az el6z6 lapsziintunkb6l)

Az Eurripai Uni6 Tan6csa
Az Eur6pai Uni6 Tan6csa az Uni6 fo

dtint6shoz6 testtilete, ds a tag6llamokat kdpvi-
seli. Uldsein minden EU tag6llamb6l rlszt
vesz egy-egy miniszter, aszerint, hogy milyen
t6ma kertil napirendre, az adott tertiletdrt
fe I e I ris min i s zter k6pvi s e I i or szhga kormAny 6t
az iildsen. A tan6cs minden minisztere fele-
l<issdggel taftozik saj6t parlamentjdnek 6s az
adott orsz6g polg6rainak.

A Tan6cs az Eur6pai Parlamenttel meg-
osztva gyakorolja a tdrv6nyhoz6i hatalmat 6s
a kdltsdgvetdsi jogkrirt. Az alapszerz6ddsek-
nek megfelekien a Tan6cs egyhangt dcintds-
sel, egyszeni tcibbs6ggel vagy min6sitett
tobbsdggel lrozza drintdseit.  Uleseit rendsze-
rint Briisszelben (Belgium) tartja, esetenkdnt
pedig Luxemburgban. A tandcs adminisztrd-
ci6s iigyeit a brtisszeli sz6khelyii F6titkdrs6g
intdzi.

A Tan6cs f6 feladatai kdz6 taftozlk az
eur6pai tdrvdnyek megszavazhsa. Sok terti-
leten az Enl6pai Parlamenttel kdzosenhozza
a ttirv6nyeket. Osszehangolja a tag6llamok
gazdasdgpolitikhjbt, nemzetkozi egy ezme-
r.ryeket hoz letre az EU ds egy vagy ttibb
nemzetk6zi szeryezet kdzdtt. Az Eur6pai
Parlamenttel kozcjsen jovithagyja az EU
kcilts6gvetdset. Kialakitja az EU Krjzds Ktil -
ds Biztons6gpolitikdjrit az Eur6pai Taniics
ir6nymntatdsai alapj6n oly m6don, hogy az
egyes EU tagdllamok megtar$dk e t6ren a
fliggetlen irdnyitds jog6t. Vdgtil cjsszehan-
golja a biintetri iigyekben anemzeti bir6s6gok
6s a rend6rsdgek kdzotti egytittmrikciddst.

A Eur6pai uni6 tagdllamai hathavonta
vdltj6k egymrist azit. n. soros elnriki tisztsdg-
ben. Igy hat h6napig az adott tagdllam felel6s
a ttirvdnyhoz6si ds politikai d<intdsek ekikd-
szitds6drt, a tagAllamok kdzritti megiillapo-
d6sok6rt.

Az Eur6pai Tanics
Az Europai Tan6cs a tag6llamok eln6ke-

ibcil, rniniszterelnokeibcil, illetve az Eur6pai
Bizottsdg elnrtk6b6l iil. Az Eur6pai Parla-

Eunopnr Unrovlr
ment eln<ike az eur6pai Taniics minden iildsdn
felsz6lal. Az Eur6pai Tan6cs elvben dvente
n6gyszer iil6sezik. Elncike az Eur6pai Uni6
Tan6csa soros eln<ikletdt ell6t6 tag6llam
eln<ike vagy miniszterelnrike. Ul6seiken meg-
vitatj6k a legfontosabb eur6pai probldm6kat,
kidolgozz6k az Eur6pai Uni6 fti politikai
ir6nyvonal6t 6s megoldanak olyan neh6z
kdrddseket, melyekre az. adott t6m66rt felel6s
miniszterek nem taleltak megolddst. C6lja az,
hogy egys6gkdnt sz6ljon nemzetkcizi k6rd6-
sekben, a krizris ktll- ds biztons6gpolitika ke-
ret6ben.

Az Eur6pai Bizottsfg
Az Eur6pai Bizotts6g az EU v6grehajt6

szerve, a kdzris drdekek k6pvisel6je. Politi-
kai lag ftiggetlen testtilet, trirvdnyeket, iriiLny-
elveket ds programokat javasol, s felekis a
Parlament ds a Tan6cs drint6seinek vdgrehaj-
t6s6drt. A Bizottsig tagtrait a tag6llamok dele-
g|ljik az intdzmdnybe, ds ezeket inform6lisan
biztosoknak hivj6k. Romdnia biztosa Leonard
Orban. A biztosok a Bizotts6g tagSalkent az
Uni6 egdsz 6rdekdben kell cselekednitik, s
nem fogadhatnak el utasit6sokat nemzeti
korm6nyaikt6l.

0t6venkdnt irj Bizottsigot nevemek ki,
az Eur6pai Parlament megv6laszt6s6t6l szii-
mitott hat h6napon beltil. A Bizottsdg
politikailag a Parlamentnek felel, jelen van a
Parlament minden iil6s6n, ahol politik6jrit
igazolnia, magyarbznia kell. Szdkhelye
Briisszelben van, de vannak iroddi Luxem-
burgban is. A Bizotts6g napi munk6jrit tObb
ezer szaklrto, fordit6, tolm6cs 6s titkdr vdgzi,
de sz6mos kiilkdpviseletet is mrikddtet a
tagorsz6gokban, vagy az Uni6n kiviil.

Az Eur6pai Bizoits|g feladatai kiizd
tartozik az uni6s jogszab6lyalkot6s javasla-
t6nak elindit6sa, feliigyeli 6s vlgrehajtja az
EU politik6it 6s a k<iltsdgvet6st, 6rkddik az
enr6pai jog betartiisa felett az Eur6pai
Bizotts6ggal egytitt ds nemzetkrizi szinten
kdpviseli az Eur6pai Uni6t a m6s orszdgokkal
val6 tiirgyaldsok soriin.

Osszetiltitotta N. Sz.
Forr6s: Eur6pai Inform6ci6s Kdzpont

Sponr

Hoki
A karcfalvi Mdrtonffu Gydrgy Altal6nos

Iskola V- 12-es csapata Nagy J6nos
testnevel6 tan|r vezetlslvel,,Misi"- kttp6val
dijazott jdgkorongtorn6n vett r6szt
Miskolcon, m6rcius v6g6n. Kdrbever6s
tcirtdnt, 6s a karcfalviak nyert6k a tornet.

A mdrk6z6sek legobb hatvddjdnek a
karcfalvi B6lint Istv6nt v6lasztottdk.

Szintdn a karcfalvi iskola G6bor J6nos
ds Nagy J6nos testnevel6 tan6rok 6ltal
felkdszitett csapata rdszt vett {prilis 2l-22-6n
a V-10-es koroszt6ly szilmhta kiirt, ,,Misi" -
kup6val dijazott nemzetkdzi gyermek-
jdgkorongtom|n. Tizenkdt csapat vett r6szt, a
karcfalviak a nyolcadikok lettek.

A j€gkorongm6rk6z€sek mellett jutott

idri a gyerekeknek ell6togatni az 6lmdny-
fiird6be 6s megndzni a v6ros legnagyobb
jitsz6ter6t.

A kcjvetkez6 iddnyben a miskolciak
l6togatnak Karcfalv6ra.

Foci
Id6n is Szentdomokos volt ahizigazdija

az Erdllyi Gyermekfoci - kopa dcint6jdnek,
ahol a karcfalvi iskola Nagy Jdnos ds G6bor
Jilnos testnevel6 tandrok 6ltal felkdszitett,
hetedik - nyolcadik oszt6lyos di6kokb6l 6116
csapata v5gzett az 6len, kidrdemelve ezzel a
budapesti dont6re val6 meghiv6st.

A csillebdrci Gyermek ds Ifiitsdgi
T6borban elsz6ll6solt kis flitballist6k kem6ny
mdrk<iz6seket vivtak, 6s veretleniil nyert6k a
tomiit.

A focikupa vddnrike Buzitnszky len6, az
Aranycsapat tagja volt.

KoszONBr
A Nagyboldogasszony Egyesiilet

kriszrinetdt fejezi ki az al|bbi szakem-
bereknek, v6llalkoz6knak 6s intdzm6nyek-
nek, akik hozz|jdrultak a gyerekt|nchhz,
tiincoktat6s 6s kdzmiives foglalkoz6sok
t6mogat6s6hoz, amely 2007 m6jus6t6l vette
kezdetdt,6s tart ez 6v decemberdig, a tandv
ideje alatt:

Communitas Alapitv6ny, Karcfalvi
Polg6rmesteri Hivatal, Larix - Karcfalvi

Kdzbirtokoss6g, Tercs - Jen6falvi
Kozbirtokosseg, Mdrtonfff Gycirgy

Altal6nos Iskola, Farkas-Ferencz Endre,
Farkas-Ferencz Gabriella, Csibi Szabolcs,
Szalay Roz6lia, Nagy Istv6n, Farmen Kft.,
Model Prod Com Kft., Omega Euro 2005

Kft., Vegyke'ii zlethiz

Kdszonjuk szives segitsdgiiket!
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10070-os npszvErpr a Fnrcsir Krsrpnsncr rnrarxozoN
A Felcsik Kist6rs6gi Tdrsulds,

valamint a Sapientia EMTE Fejleszt6si
Munkacsopord6nak meghivisira m6jus-
ban, Csikd6nfalv6n gyirltek cissze a kist6r-
s6g polgilrmesterei, hogy a munkacsoporl
6ltal elkezdett fejleszt6si munk6t segits6k.
A tal6lkoz6t megtisztelte jelenl6t6vel a
megyei tan6cs csiki alelnrike is, Borboly
Csaba, aki aktivan r6szt vett a megbe-
szeldsen. Gratul6lt a kezdem6nyezdshez 6s
biztosftotta a felcsiki polg6rrnestereket,
hogy a rnegyei tandcs is t6mogatni fogja a
kezdem6nyez6st.

A tal6lkoz6n, az el6zo talilkoz6kkal
szemben, ahonnan mindig akadt hi6nyz6,
100%-ban jelen voltak a teleprildsek
f<6pviselcii. Ez tal6n egyr5szt azt sugallja,
hogy a teleprildsek vezetli ma m6r
fontosnak tartj6k, hogy elk6sziiljcin egy, a
kistdlsdget 6tfo96 integrdlt fejleszt6si
strat6gia, amely minden telepiil6s szfitnhra
tartalntazza majd a telepiil6s j<iv6j6t
meghat6roz6 fejleszt6si elk6pzeleseket.
M6sr6szt a kist6rsdgben 6rezhet6v6 6s
l6that6vri kezd v6lni az egytittrnfrkcidds. Ma
mir egy vezet6 sem gondolhada [rgy, hogy
a kist6rs6gen belrJl hozz5sz6l6sa, javaslata,
beleegyez6se n6lktil hozzanak drint6seket.

Ezt erositettdk meg a tal6lkoz6 alkal-
miival is. I(reativ 6s hasznos talllkoz6 volt,
ahol a fejleszt6si szakemberek sz{rnfira
vil6goss6 vrilt ndh6ny nagyon fontos t6nye-
zo, amely a strat6gia c6ljainak meghat6ro-
zirs6ban fontos szerepet j6tszik majd.

A tal6lkoz6n Cs6k L6szl6, a Sapientia
EMTE Fejlesztdsi Munkacsoportj6nak
vezetoje elso napirendi pontk6nt ismertette
a csoportja 6ltal, mostaniig elvegzett
munk6t ds bernutatott n6h6ny adatot,
amelyek a tdrs6g telepiil6seinek lakossdga
kcirdben vegzett k6rdoivez6s, valarnint
interjrik ki6rt6kelds6nek eredrn6nydt rnu-
tatj6k. Pdldrinak ok6drt a felm6r6sek szerint
ana az 6llit6sra, hogy ,,a mezogazdasiry es
az erdri a jcivriben is a legfontosabb
rrreg6lhetdsi forr6s lesz," a lakoss6g 53%
igent nrondott, 45oA nernet, mig 2o/o nem
tudta rnegmondani. Egy m6sik, a t6rsdg
sz6m6ra meghatiiroz6 6llit6sra, hogy
,,egyre tcibben fognak a turist6k fogad6-
sdval 6s kiszolg6l6s6val foglalkozni", 83%
igent, 15o/o nemet mondott, mig 2oh nem
tudott hat6rozott v6laszt adni.

Ezen a taliilkoz6n csak a turizmus,
valamint a mez6gazdasrig 6s erd6szeti
|gazatokat vizsgriltrik, olyan terirleteket
hat6roztak meg, amelyekre alapozni lehet,
ds 6rdemes fejleszteni a jciv6ben. A
turizmusban a borvizek hasznositSs6t, a
Iovastrrrizrnust, a lalusi ds agroturizrnust, a

kultur6lis 6s vall6shuizmust. a termdszet-
j6r6-turizmust, valamint a t6lisportokon
alapul6 turizmus fejleszt6sdt emelt6k ki.
Hangsrilyozva az ehhez sztik6ges infra-
struktrira (rit, villany, stb.) megval6sitS-
s6nak fontoss6g6t.

A mezfgazdas6g 6s erd6 teriilet6n hat
priorit6st hathrozlak meg a sorrend
fekillit6sa n6lktil, amelyeket figyelembe
kell majd venni a fejlesztds sor6n. Ezek az
alibbiak: a helyi term6kek, szpecialit6sok
felt6rk6pez6se 6s elismertet6se, megfelelte-
t6se az EU-s szabv6nynak; <inell6t6
gazdas6gokat c6lz6 fejleszt6sek; a 20-40
Ha-os farmokat c6126 fejleszt6sek;
termekii, drt6kesitdsi szovetkezetek l6tre-
hoz|sfit c6lz6 fellesztdsek; alternativ 6s a
megfijul6energia (energiandv6ny termesz-
t6s, stb.) teriilet6t c6lz6 fejlesztdsek;
erd6hasznosit6s: vadgazd|lkod6s, erdei
gy6gynci'v6nyek 6s gytimcilcsdk 6rt6kesi-
t6sdt c6lz6 fejleszt6sek.

A biogazd6lkodds is sz6ba keriilt, mint
fejleszthet6 teri-rlet, de abban 6llapodtak
meg ajelenl6v6k, hogy alapos el6k6szit6s
ut6n rJrjb6l cisszeiilnek 6s StvizsgSljilk azt,
hiszen a biogazdSlkod6st szigoru trirvdnyek
szabLlyozzLk, amelyeket ismerni kell,
hogy megfelel6 d<int6st lehessen hozni. A
szakemberek szerint nem kell lemondani a
jcivoben a biogazddlkod6sr6l, de hosszri
folyarnat az ana val6 6t6ll5si id6szak, ezdrt
a felk6sziil6st lennej6 megtervezni ebben a
strat6giSban.

A Felcsik kistdrs6g integrSlt vid6k-
fej leszt6si strat6gi6j 6nak k<ivetkez6 frizis6-
ban a szakemberek a strat6gia alapdokr"r-
mentum6t, a helyzet6rt6kel6st k6szitik el,
amelyet a kistdrsdgi iroda, valamint az
rinkorm6nyzatok r6sz6re megktildenek,
6szrev6telek, javaslatok, kieg6szit6sek
megtdtele v6gett. Ezt kdvet6en, amikor m6r
egy rerilis helyzetk6p alakul ki a
kist6rs6gr6l, k<ivetkezhet a tervez6si fllzis,
a strat6giai r6sz, amely megirds6t, v6gle-
gesit6sdt rijabb tal6lkoz6k, csoportfoglal-
koziisok kovetnek, hogy minden helyi
kezdem5ny ez6s bel ekeriilj rin.

A v6gleges dokumentum egy eszkoz
lesz az uni6s pily6zati forrSsok lehi-
v\sbhoz, de ugyanakkor a helyi kezde-
m6nyez6k irtmutat6ja lesz, amely a helyi 6s
kist6rs6gi fejleszt6sek ir6nyvonal6t mutatja
a 2007 -20 | 3 -as id6szakra.

Gdl Kdlmdn
A Felcsik

Kistdrsdgi TdrsuLis menedzsere

RovIonN
AZ ALLERGIAROL

Aki valamilyen tfl6rz6kenys6gben,
allergi6ban szenved, az tvdja, hogy a
vir6gfakad6s, szdna csin6l6s egyet jelent

az allergiils id6szak kezdetdvel. Jcin a
kdnnyezds, tiisszdgds, viszketds kelle-
metlen id6szaka. Aki tapasztalhatta,
hogy milyen vir6g pollenjdre allergiris,
az n6mileg jobb helyzetben van, mint az,
aki nem ismeri a kiv6lt6 okot. mert az
ut6bbi vdgigszenvedi az eg6sz szezont
Bizonyos zdldsdgek, gytimdlcsdk szin-
t6n kiv6lthatjdk az allergi6s ttineteket,
ak6rcsak a pollenek. Sokkal nagyobb
szhmban vannak. akik a fenti tiinetekkel
ktszkridnek, alig 10%-uk fordul orvos-
hoz 6s kezel6dik a szdnandth|ja vagy
allergi6ja. A vir6gporszemcs6k bekeriil-
nek fels6 l6girtjainkba, naponta kb. 8-10
ezer, 6s a ny|lkahirty6kon bizonyos
fehdrj6ket szabaditanak fel. Legtcibben
ezt 6szre sem veszik, viszont egyesekn6l
er6s immunreakci6t v6ltanak ki,
irrit6lj6k a nyrilkah6rtydt, ezek erei
kit6gulnak, v6lad6kot termelnek, folyik
az orr, a szem 69 es konnyezik, ritkdbban
viszket a brir ds ztgafej. Az lrzdkenyek
szSma evrol 6vre n6, legsirlyosabb
form6ban asztm6s roham form6j6ban
jelentkezhet, ami dletvesz6lyt is jelent

het. Termdszetesen a vir6gpor mellett
m6s allergiz6l6 tdnyezlk is vannak:
hdziilllatszor, poratka, pendsz, bizonyos
6telek (tej, csokol6d6, eper, konzervek
stb.).

Ny6r elejdn, skandszezon kezdet6n
6rdemes megemliteni, egy ritka, de
el6fordul6 allergi|t, a vizallergi6t. Ez
val6j6ban a viz 6ltal kiv6ltott er6s
viszket6s, 6gds6rz6s, f6leg a mellkason,
v6gtagokon 6r6kig eltarthat, 6s sokszor
mdg az orvos is a fiirdds, napoz6s sor6n
haszn|lt kozmetikumokkal hozza
risszefiiggdsbe. Ha elviselhetetlenn6
teszi az dletiinket, sziiksdgess6 v6lhat
offspray, szemcsepp, tabletta hasztillata.
Mrir ldtezik oki ter6pia is, amikor
ismerve az allergent, ami kiv6ltja a
reakci6t, annak megfelel6 ellenanyagot
fecskendeznek a b6r al6 bizonyos
id6krizokben. Amint az irnmunter6pia
kezdi kifejteni hat6s6t, a tiinetek
enyhiilnek, rnaj d megsziinnek.

v.

Dr Waczel Attila
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Nem I(arcfalv6n. hanem Csikszerediban.
Azt a f i lmet, amelyet kdt 6vvel ezel6tt
Hargitafiirdon forgattak nagysziimir karcfalvi
ds jenofalvi statiszta kdzremrikddds6vel. A
Bodor Addm kisreg6nydre, Az 6rsek l6to-
gatis 6ra dpiil o forgat6kcinyv alapj 6n elkdsziilt
Dolina cimti film megtekint6sdt nagy
izgalommal 6s drdekloddssel virluk. M6jus
I 8-dn este kiilon aut6buszon utaztunk be
Csikszereddba, hogy a r6gi kulturhdzban ott
lehessiink a film vetitds6n. Amint a telth|z
el6tt pelegni kezdtek a filmkockrik,
mindenikiink kereste 6nmag6t, de nagyon
keveset, vagy semmit sem lAttnnk magunkr6l,
statisztdkr6l. Ez a keresds szinte elterelte a
film val6di mondanival6jdra val6 figyelmtin-
ket. Val6ban, azzal szemben, hogy forgatds
kdzben mennyit dolgoztunk, nem sokat l6ttunk
bel6le. Nagyon sok j6 jelenet kimaradt, ami
szerintiink helyet kaphatott volna a filmben.

Termdszetesen, a rendezl - Kamondi
ZoltAn - dolga ds tiszte, hogy milyen jelenete-
ket vig be a filmbe. Val6szinii, hogy a majd-

nem kdt 6ret taft6 filmbe nem fdrt bele m6g
t6bb rdszlet. igy az er6s jeleneteket, a Dolina-
i lepuszhrlt viligvdgi v6rosk6ban uralkod6
elnyom6st, szeg6nysdget, az ott megnyil-
v6nul6 diktatura l6f.v6nyit helyezte el6t6rbe.
Kcizben mi is bele6ltiik magunkat a jele-

netekbe, a figyelmflnk lassan - lassan a
f6szerepl6kre, a film cselekmdny6re <isszpon-
tosult, feledve ez 6ltal <lnmagunk keres6sdt.

Osszessdgdben mindenkdppen j6les6

6rzds volt l6tni a szemdlyesen ismert
szinlszeket, mint pdld6ul Torcicsik Marit, vagy
Moln6r Piroskdt, a helyszin| ahol a forgat6s
tiir16nt. igy ha egy kiss6 csal6dva is tdrtiink
haza, elmondhatjuk, hogy cselekv6 r6szesei
voltunk egy kdzel egymillidrd forintos
koltsdgvetdsri filmnek, amelyet a 38. Magyar
Filmszeml6n a legjobb l6w6nyfilmnek j6r6

dijjal jutalmaztak.

LArrux a Dor-rNAr

Ndtnetlt Szilveszter

lriti:i4llillltjrllity#.Nnfillffil,tFiffirJtilrrii{i!ffiri]ii3rl,rnnrnfiia.1g*R*rtrriilir4?trfrfrirlr,Fryrtfilliff#

Mr pnr-csiKrAK

nsznnvnrruK...
Evtizedek 6ta olvasom 6s figyelern-

rnel kis6rem a volt Hargita, majd a
Hargita Ndpe cimii napilapban megjele-
n6 hireket, tud6sit6sokat. A lap egyik
m6rciusi szbmilban olvasom, hogy
m6rcius l5-6n 6letmtive elismer6sekdnt
Budapesten Aranytoll dijat adom6nyo-
zott a Magyar Ujs6gir6k Orszdgos
Szdvets6ge tcjbbek kcizdtt Borb6ly
Ldszl6nak, a lap nyugalmazott fbszer-
keszt6j6nek.

Mivel szem6lyesen is ismerem,
rirdmmel tdlt el ez ateny, hiszen egyike
azon ujshgir6knak, aki m6r a lap
megj elends6t 61, (19 67 -t6l) nyugdijaz|-
s6ig, 2006-ig, vagyis k6zel 40 6vig enndl
azt4s6gn6l dolgozott. Ez pedig nem kis
dolog egy rijs6gir6 6let6ben. A lap 61616l
szerdnyen, sz6munkra szinte dszrevdt-
leniil t6vozott,fitadva hely6t fiatal mun-
kat6rsainak. Igaz, azt irta b(rcsirz6nak
sz6nt cikk6ben, hogy nem teszi le v6gleg
a tollat, erejehez m6rten m6g besegit a
lap szinvonal6nak megtartilsilhoz. Ezt
l6tjuk rna is, olvasva egy-egy cikkdt a
Hargita N6pdben.

CsodSlkozok azonban, hogy egyet-
len m6s rom6niai magyar heti-, vagy
napilapban sem emlitett6k meg legal6bb
k6t sorban ezt az esemdnyt. V61em6-
nyem szerint egy olyan koll6g6ra, aki
egy lapn|I ilyen hosszir ideig dolgozott,
a tobbiek is feifigyelhettek voina. Ezt
tett6k rneg helyettiik magyarorsz|gi
kolldg6i.

Ez:6ttal, ha egy kiss6 megkdsve is,
mi gratul6lunk neki, 6s a Sz6kasz6
szerkeszt6i valamint a magam nev6ben
tov6bbi egdszsdget kiv6nok, hogy m6g
sok6ig olvashassuk ir6sait.

Antal Csaba, ny. tanft6

Knuvns Or,vLso!
A Sz6kasz6 szerkeszt6i tov6bbra is

v6rj6k minden cjnkdntes jelentkezds6t
aki szeretne segiteni az ijshg megje-
lentet6s6ben. Tov6bb6 v6runk javasla-
tokat arra vonatkoz6an, hogy rnirt!l
szeretn6nek olvasni a Szekasz6 has6b-
jain, ak6r k6sz ir6sokat, vagy temajavas-
latokat. Hiszen a Szdkasz6 minden
karcfalvi 6s jen6falvi lakos v6lem6ny6t
szeretn6 ttikrrizni.

Kdrjiik javaslataikat, segit6 sz6nd6-
kvkat jelezzdk a teleh6zban, Sz6cs
Liszl6n6l.
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FonnAsox

A tavaszi meg[rju16s rnegpezsditi
testrinket, lekiinket egyardnt. Ilyenkor
egyhLzi esemdnyekben is gazdagabb
idciszak koszdnt r6nk. A hLrsvdti felt6-
mad6s 6rdmhire, a mennybemenetelkor
elhangzott igeret, a Szentldlek eljrive-
tele... rnind rneger6sitenek minket abban
a hitben, hogy J6zus Krisztus itt van
kcizttrnk! A szents6gek Jdzus val6s6gos
jelenldt6t, az isteni kegyelem emberi
megtapasztal6siit hivatottak segiteni.,,A
szentsdgek a l6thatatlan isteni kegyelmet
jelenitik meg 16that6 m6don" - tanitja a
katekizrrr"rs.

Az embernek sztiksege van a
meger6sitdsre 6s nem vdletien, hogy a
szents6gek v6gigkis6rik a hiv6 ember
6let6t, megszentelik 6letdnek legfonto-
sabb pillanatait, er6t adnak a nehdzs6gek
elviselds6hez.

A sztilet6st a keresztsdg szenteli
meg, a t6plilkozdst ds noveked6st az
Olt6riszentsd g, az lrettseget, a felel6ss6-
get a b6rrn616s szents6ge. A buk6sokat, a
tdvr-rtakat a b[inbocs6nathozza helyre. A
testi betegsdgben, ciregs6gben a szent-
kenet nyirjt segits6get. Az egyhhzi rend a
a krisztusi szolg6latban er6sit, a h6zas-
s6g szentsdge pedig er6t ad a hitvesi
szeretet me96ldsdre, a sztil6i kciteles-
sdgek gyakorl6s6ra.

A szents6gek lehetnek teh6t beavat6
szentsegek (keresztsdg, bdrmdl6s, eu-
charisztia), gy 6gyit6 szents6gek (btinbo-
cs6nat, szentkenet) 6s kdzOssdgdpit6
szentsegek (egyh6zt rend, h6zassSg).
Ezek kdzii l jegyad6 szents6gek: a
keresztseg, a berrn516s, az egyhhzi rend
szentsege, rnert ezeket csak egyszer
kaphatja meg az ember, eltcircilhetetien
jegyet hagynak a 161ekben.

Az els66ldoz{s dvr6l 6vre
kdzcissdgiink egyik legnagyobb iinnepe.
Az Olt6riszents6gben jelenlev6 Jdzussal
val6 e1s6 tal6lkozhs meghat6roz6 6l-
mdny minden hiv6 keresztdny szdmSra.
Az elscl gy6n6s ds 61doz6s izgalm|nak
elmirlt6val egyre gyakrabban b6tor-
kodnak majd rnagukhoz venni a
gyerekek a l6lek Kenyer6t. ld6n hannin-
can rdszesiilhettek e szents6gben.

Egyhdzkozslgtinkben ebben az
evben b6rmilkozisra is sor kerii l t.

K6zel 150 ifiir v61t az egyh|z nagykorir
tagtr6v6. Jakubinyi Gyorgy drsek irr 16-
szesitette 6ket a bdnn6l5s szents6g6ben.
Rem6ljiik a Szentl6lek segitsdg6vel
gazdagitani fogi6k kdzcissdgiinket 6s
cselekedeteikkel nap mint nap tanus6got
tesznek J6zus Krisztusr6l.

A szents6gek 6ltal Isten felfoghatat-
larul gazdagon megaj6nd6koz benntin-
ket kegyehndvel. A szents6gekben val6
16szesed6st nem szabad ttls69osan
leegyszerrisiteni vagy 6ppen csak a
ktils6sdgekre hagyatkozni. Sokszor
vir5gerd6k takarj6k el az iinnepl6ket, 6s
hetek mrilva csak emldkiik van jelen a
ternplomban. Mindennapi im6inkba
foglalva 6ket, k6rjirk a Teremt6t, hogy
akik ezen tavasszal rdszesiiltek a bdr-
rn6l6s illetve az Etcharisztia kegyel-
m6ben fjuljanak meg 161ekben, hogy
p6ldamutat6 magatart6suk kdvetend6
lehessen sz6munkra is.

Ndh6ny 6vvel ezekitt egyik hittan-
6ra v6gdn egyik kisfif nagy iendtilettel
jelentkezett. ,,Tanit6 ndni olyan csfnya
sz6t mondott az 6rdnl" - figyelmeztetett
engem, majd kaj6nul kimondta:

,,SZENTSEG!" Aznap az Oltilri-
szents6g alapiths6r6l tanultunk....

Mdlyen megdribbentett e gyermeki
t6rsit6s, 6s szomorirs6ggal tdlt}tt el az,
hogy a hdt szentsdggel val6 els6
tal6koz6s a csal6dban sokszor a gya-
l6zko d6 k6romkoddsban tcirt6nik mes...

Meritsiink gyakrabban a szentsdgek
er6t, kegyelmet krizvetit6, megszentel6
fon6s6b6l ! Es vigy 6zzrnk, ne szennyez-
ziik be a kegyelem forrSsait, mert mocs-
kos vizb6l senki nem szokta szomj6t
oltani!

Es a kenydr lett ig6vd,
kenydrr6 az Ige-test
6s a bor Krisztus vdrdv6:
magyafi.zni ne keresd!
Hit dolga 6s igaz sziv6,
hogy er6sen tartsa ezt.

Azlrtkell e nagy szents6get
leborulva Sldani
ds a r6gi Sz<ivetsdget
irj ritussal v5ltani:
p6tolj6k a rest 6rzdket
a mer6sz hit sz6rnyai!

Az Atyilnak 6s Fi6nak
legyen 6ld6s, dics6s6g,
iidv, hozsanna 6s im6dat,
ujjong6sok hirdess6k!
S aki ketteji.ikbol tuad,
a L6lek is 6ldass6k!

AQUINOI SZENT TAMAS
HIMNUSZA AZ

OLTARISZENTSEGROL
(rdszlet)

Osszedllitotta K.E.

tag-'
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Elindultak a karcfalvi zardndokok
a cs{ksomvdi bticsrtra

Bdnndlds Karcfalvdn

Giz-gzil6s

A bdnndkozdk

40. fvesek 50.1vesek
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KrnANuuLAs .q.
TNNUNSZETBEN

Kir6ndulni indultunk a biol6gia ta-
n6rral, Macalik Ern6vel, a flldrajz tan6r-
n6vel, Mih6ly Ildik6val ds a trirtdnelem
tan6rn6vel, Darvas Annam6ri6val.

A karcfalvi 6tjitr6t6l indultunk
Les6d pataka fe16. Kcizben a term6szet is
kdzbesz6lt 6s cseperegni kezdett az es6.
Utkdzben sok ncivdnyt l6ttunk, t<ibbek
kdzott gyennekl5ncfrivet, kankalint 6s
mdg egy rdgi szarvasmarha kopony6t is
tal6ltunk Les6d pataka kdrnydkdn.
Les6d patak6t elhagyva Szalok tet6 fele
vettiik az ir6nyt.

Szalok tet6re drve Macalik Ern6
tandr irr ismertette a kcivetkezri
hegyeket: Nagy HagymSs, Tarkri, Illanc,
Pog6ny havas stb. Tov6bbmentiink 6s
tal6ltunk egy forr6st, ahol megtdltdttiik
az iivegeinket. Ny6rsat v6gtunk, rnajd
egy domb tetejdn, ami a k6di gerinchez
tartozik, szalonnfft siitdttiink. 20 perc 6l1t
rendelkez6siinkre, hogy rnindl t6bb
nciv6nyt gyfijtsiink cissze. Kimentiink
Balask6-v6r6hoz, ami a k6di gerinc
legmagasabb pontja. Onnan len6zve
l6thrk Gyimest, 6s a Krakk6-hidat.

Ez a kirdndul6s nagyon tanuls6gos
volt sz6mr.rnkra, mert megisrnerttik a
ktirnyez6 dombokat ds hegyeket. Sok
nciv6nyi fajjal is megismerkedtiink ds
gy6gynriv6nyeket is gytijtdttiink.

Koviics N6ra, V B.

Ttutsz

U. jrasziiletik a termdszet,
Ujra 6led minden,
Kinyilik a h6vi169,
Mindenf6le sz1p virdg.

V6ndormad6r visszatdr,
Vigan dli 6let6t,
El6nekli szdp dal6t,
Mindenfdle kismaddr.

Kiriigyeznek mir a fhk,
Kis gyerekek nStija sz61l.
P6sztorsip is dalol m6r,
Kisfi6krik iilnek a f6n.

Agoston Andrea V B

Tautsz arAN JdN A NvAR

Tavasz jrin, tavasz megy,
Hogy merre tart,
Nem tudja senki sem.

{ tAj a legszebb a vil6gon,
Onimet hoz neki a vir6som.

A f6k is riigyeznek,
Riigyek bomlanak,
Vir6gok lehullnak,
Gyiimdlcscit hoznak.

Ez atavasz,
Az igazi tavasz,
De a ny6r m6g szebb,
Megdrik miir a meggy.

Ny6ron vak6ci6 van,
Erik a rengeteg alma,
Aviz a foly6ban felmelegszik,
A fiird6ruha megm6rt6zik.

Sdndor lzolda. V B.

Konustl.LALKozo

A karcfalvi egyhhzi k6rus, B6lint
ZoltfinkSntor rir vezet6s6vel 2007. 6prilis
16-5n Gyimesk<iz6plokon r6szt vett a
tizenharmadik Felcsiki Egyhizi K6rusta-
l6lkoz6n. Felemel6 6rz6s volt hallgatni a
n6pviseletbe dlt<iztitt feln6ttek 6s di6kok
el6addsait, majd befejez6stil felhangzott
Jubilate Deo k6non Szeretetlakoma, 6s
thnc zhrta a rendezvdnyt.

Nnvrznu DoLGozAToK

A hetedik oszt6lyos tanul6k id6n
m6jusban elsri alkalommal irtilk az egy-
s6ges nemzeti dolgozatokat matemati-
k6b6l, magyar nyelv 6s irodalomb6l,
valamint romdn nyelv 6s irodalomb6l. Az
eredm6nyek elfogadhat6ak, de rem6ljtik,
hogy a jdv6ben ezek az eredm6nyek nem
elfogadhat6ak, hanem j6k vagy nagyon j6k
lesznek.

Ertesril6seink szelint ezek az egys6ges
dolgozatok fogj6k fokozatosan felv6ltani a
jelenleg 6rv6nyben l6v6 nemzeti tesztel6st,
amely a nyolcadik oszt5lyos tanul6k
felk6sztilts6g6t rn6ri. Eddig err.e avizsghra
Csikszentdomokoson kertilt sor, az iddn vi-
szont a karcfalvi iskola volt a vizsgakoz-
pont.

Tamds Erika

Ovooar TEVEKENYSEG

A 2006-2007-es tan6v folyam6n a
jen6falvi 6voda nagycsoportos 6vod6sai,
Salamon Gabriella 6v6n6 vezet6s6vel
rajzokat kiildtek az R.M.D.SZ-hez. Min-
den gyerek eml6klapot kapott, a rajzokb6l
ki6llitdst szerveztek Csikszered6ban a
Y,5Lrosh|zin.

Folyamatosan kiildtdk rajzaikat a
Csiki Lapokhoz, ahol Benedek Elek ,,Ma-
gyar mese ds mondavil6g" cimti rajzverse-
nydt nyertdk rneg. Kiildn kiemelt6k a
I(osza Szilvia 6s Antal Akos rajzait.

A Hargita N6pdhez is folyamatosan
kiildtek rajzokat, ahol tribbszcir kiemelt6k a
Magyari Bama, Gidr6 Hilda, Szab6 Enik6
6s Abrah6m Istv6n rajzait. Tdbb pillyizatra
is elktildt6k ralzaikat, p6ld6ul:

- a Nemzetkrizi Rajzp|lyhzatra, Szlo-
v6ki6ba

- a ,,Magyar -.n6pmese" p6ly6zatra,
Budapestre

- a Duna TV. 15-dik sziilet6snapj6ra
meghirdetett ,,Duna - mes6k" pillySzatra.

Ezen p|ly|zatokra a nyrir folyam5n
v645k a v6laszokat.

<'

v



s $Z.FKSrc
:n{lililirir jiitl:::l j#/;;ri!!i!i!rr'nrii$+ ju jliHllii;iti j j+niat

MuxxAcsY KIALLiTAS

A karcfalvi tantesti.iieti tagok
vezet6s6vel sikerii l t ell6togatnunk a
Munk6csy ki5ll i t6sra. Nagyon sz6p
festm6nyeket l6ttunk, arnelyek tiikrozik
Munk6csy dletdt.

Nekem a iegjobban tetszett az

,,Asit6 inas", egy 6gyb6l kike16, nyir.1-
t6zkod6, 6sit6 inast 6brfvol. Kittin6
fest6i tehets6genek, szin- 6s ecsetkeze-
16s6nek legszebb bizonyitekai a tq-
kepek, de elmondt6k nekiink azt ts,hogy
abban az id6ben olyan fest6keket is
haszt|ltak, arnelyek id6vel sajnos meg-
sdt6tednek, ez6ft a kdpek nern lesznek
j6l lSthat6ak.

A ki6llit6s megtekint6se csod6latos
61m6ny volt sz6momra 6s rrindenkinek
aj6nlom, hogy ne hagyj6k ki ezt az al-
kalmat 6s ismerkedjenek rneg a Munk6-
csy mr.ivekkel.

Gtibor Anita

PoRTnBFILM

Macnr,rr Emronol

2007. m6jus 4-6n sugilrozta a Duna
TV ,,Talpalatnyi Zold" cimti mfisora ,,F-
tiben, f6ban..." cimrnel a Macalik Ern6
karcfalvi bio16giatan6rr6l s2616 portr6-
filmj6t.

A fiim kitiin6en 6rz6keltette, hogy a
tan6r ir hivat6sa a nevel6s, dlete a ter-
mdszet, kutat6si teriilete a gy6gyn6v6-

nyek vil6ga.

A Szdkasz6 megl el endsdt
tdmogatjdk:

Commanitas Alupitvdny
Hurgitu Megye Tundcsa

VIII. B. oszhilyos vdgzdsok

Ir'.ru szocrol,ocus
A LATHATANON

Erdekes tfrsadalomttirtdneti dol-

gozat megirilsfira vSllalkozott Pdter

Zsuzsa, falunk sztildtte, aki a

Sapientia Erddlyi Magyar Tudom6ny

Egyetem szociol6gia szak6n tanul.

A tdbb mint 20 oldalas dolgo-

zatban pr6b6lj a bemutatni Karcfalva

t6rsadalomtortdnet6t 191 8-1 989-ig.

Termdszetesen egy falu tortdnet6t

nem lehet rdszletesen ismertetni egy

ilyen rovid doigozatban, de minden-

k6ppen dicsdretes, hogy egy fiatal

falunkbeli b6torsSgot vesz ds felv6l-

lalja egy arhnylag e16g hosszit

id6szak t6rsadalomtortdnet6nek rdsz-

beni megir6s6t.

Amint a dolgozat bevezetdjdbol

is kitrinik, ez tulajdonk6ppen egY

vilzlat a falusi h6tkciznapi 6letr6l, 6s

arr6l sz6l, hogy az itt 616 emberek

hogyan 61ik 6t a kdt viklghiiborut, a

rovid ideig tart6 magyar vllitgoI, a

m6sodik vil6gdgds ut6ni helyzetet, a

kommunizmus id6szak6t, a kollekti-

viz6l6st stb.

Tanulmdnyozza az iskola tcjrt6-

net6t, kitdr a falu hit67et6re, az

egdszs6giigyi ell6t6sra, a kultur6lis

6letre, a kozigazgat6sra, valamint a

gazdasigi dlet nehdzs6geire.

Tanulm6nyi irtja sor6n interjirkat

keszit az itt 615 emberekkel, rdgi

iratok ds statisztikai adatok kozott

kutat, de felhaszn6lja a falur6l eddig

rnegjelent ir6sok, konyvek adatait is.

Igaz, oszint6n beismeri, hogy nem

volt konnyii az adatgyrijtds.

Az emberek nem szivesen be-

szdlnek a r6gi id6kr61, a hivatalos

helyeken pedig elfoglaltsdgukra hi-

vatkozva volt nehdz adatot gyfijteni.

VIII. A. osztiilyos vdgzdsdk

Ndmeth Szilveszter
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GosE -
(Folytatds az elciz1 lapszimmkb6l)

HAJDUSAGI MERK6zfIs A MfJEG TTATAT..I

A harmadik harrnad lejdtszhsbra
mindkdt edzo alig tudta kitoloncolni az
<ilt<iz6b61 a j6t6kosokat. A vend6gcsapat
fogorvos edzlje azzal biztatta jSt6kosait,
hogy ha kitartanak a meccs v6gdig,
otthon rnindenkinek, aki re6 szorul,
dijmentesen k6sziti el a fogsorSt. Ez a
csel biztat6nak bizonyult, mert irgy jcittek
ki az oltdzlbril, ak6rcsak pusk6b6l l6ttdk
volna ki 6ket. Id6k<jzben egy aut6sze-
rel6jtik megjavitotta az elromlott rolb6t,
l6ss6k a g6b6k, hogy 6k is 6rtenek az
effdle munk6hoz.

A mi csapatunk ciltdzdj6ben sem volt
valanri r6zs6s a helyzet. M6r rregb6nt6k,
hogy nern f6rtek a b6riikben 6s jdgre
hivtSk ezeket a bdkds embereket, akik
csak egy vill6ml6togat6sra jcittek a
kcizs6gbe. lgaz,6k sern b6nt6k meg, hogy
eljdttek, sokat tanultak t6liink, f61eg ami
a gdppark kihaszn6l6s6t illeti.

- Ki kell tartani - biztatta az edz6 a
csapatunkat, de nem sok eredm6nnyel.
Ekkor 6 is cselhez folyamodott. - Ha
kitartanak, maguk v... szivarok, olyan
vacsor6t rendezek az Antalba, hogy egy
h6tig a felesdgeik fel6 sem kell menjenek.
Lesz ott etel-ital, rneg sz6p t6ncosn6k,
akiket megengedek, hogy dltikbe
tiltessenek, ha irgy gondoljrik, csak meg
keil fizetni. De ez sem lesz baj, 611om 6n
a cekket ezeknek a kisasszonyoknak is a
tcibbi ut5n. J6v6ig figysern lesz sztiks6g
magukra. Ha meg igen, irgyis kevesebben
lesznek, akik gilicset k<ithetnek a
l6bukra.

Felvillantak erre a j6 riregfiirk
szemei, nem hagyhatjdk cserben ed-
z6jtiket 6s a k6zcins6get. Elvdgre
gdlarneccsr6l van sz6, szdgyen lenne
megh6tr61ni. Nagy harnar felr6ngatt6k
harisny6jukat, vettdk a mtibotokat, ds
mintha semmi sem tdrtent volna,
ak6rcsak a ludak, a gumisz6nyegen
sorj6ban kivonultak a p6ly6ra. Elsz6ntak
voltak, lesz ami lesz, ha valaki kid6l a
sorb61, kozel a temet6, s az asszony
zsdrtcil6sdt sem kell tovdbb hallgatni,
hogy 6rrikk6 csak a hoki.

Az utols6 harmad kezddsekor
farkasszemet n6,ztek a j6tdkosok
egyrndrssal, mindkdt r6szr6l l|tszott az
elsziints6g, hisz olyan igdretekkel
kecsegtett6k 6ket az edzok, hogy

6rdemesnek tartott6k a vdgs6kig
harcolni.

A mtizebra-csikos, piros miiszalagos
ktiz6pbir6 bedobta a miikorongot,
megkezd6ddtt a v6gs6 hajr6. A nagy
er6feszit6st6l, meg a gyengesdgt6l csak
amirgy d6ltek ki a j6tdkosok, az edzi5k
nem gy6ztdk cserdlni 6ket. Hol egy
feketesapk6s csirszott fejjel a pal6nknak,
hol a feh6rsapk6sok koziil fekiidt valaki a
jdgen. Durvas6g egydbk6nt nem volt,
mert rndg arra sem telt erejtikb6l, hogy
egy j6izit verekedjenek, j6 szdkely
szok5s szerint. A k6t csapatkapit6ny
azonban egy kiss6 risszegabalyodott,
amikor mindketten a korong fel6
gilicseztek, de a bir6k hamar lecsilla-
pitottSk 6ket. A f6bir6 meg is fenyitette a
mi j6t6kosunkat, hogy midrt nem hagyta
magSt a bottal simogatni, a szdkely
venddgszeretetet kimutatni. Igaz, a kapi-
t6ny ki is mutatta nekik, de csak a
fogafeh6rj6t, mert amikor meglfita az
ellenfdl fogorvos-edz6j6nek pufaver6
rrozdulat6t a kispadr6l, nyomban
lecsillapodott, olyan lett, mint a kezes
birdny.

Id6kdzben az dregfiirk ifiri edz6je
lecser6lte a kapust 6s a tartaldkossal
helyettesitette, hogy 6 is 6lvezkedjen egy
kicsit a kapuban. Erre v6rszemet kapott a
vend6gcsapat, s egy-kett6re m6g hdrom
96llal,,cirven deztette" treg j 6t6kosainkat.
Emiatt fgy felidegesedett a p6tkapus,
hogy a feh6r b6r6nyb6r sisakj6t lei'rtve
fej6r6l, hanyat-homlok gilicsezett ki a
piLIyhrSl.

Megszusszanva tdrt vissza a r6gi
hii6or, egy kicsit kipihenhette magfit,
merl irgy vddett a rneccs vdgdig, mint egy
ongyilkos. J6t6kosaink is megt6ltosod-
tak, egym6s ut6n l6ttdk a g6lokat mind-
addig, amig kiegyenlitettek. Ekkorra m6r
rigy elfogyott az erejiik, hogy kdziiltik
ndh5nyan a temet6 k6kerit6se feld
tekintgettek, de szerencs6jiikre a szirdna
v6get vetett szenved6siiknek.

A mdrk6z6s gyfztese azonban mdg
nem volt meg, hisz egyenl6 volt a
v6geredmdny, amivel a kozrins6g is
rnegel6gedett, mert gyozelem eset6n
megkdrd6jelezhet6 lett volna a rolb6nak
el6l6ptetett tiizolt6kocsi helyzete. A U>
rSj|tszhs minddssze cit percig tartott,
egyik f61 sem birta tov6bb. Ezdrt abir6k
0sszedugt6k fejtiket ds elhat6rozt6k, hogy
,,sut-pen6lt" rendelnek el.

Ot-ot lciv6s 'el6g lesz, ezzel
valamerre kibillen az egyenl6sdi. Ebben
az esetben a szerencsdt6l fiigg, hogy
melyik csapat nyer, s igy az egyik serr
haragudhatik meg a m6sikra.

A kup6k, arrelyeket a Garados-i
kbbSnya kozel6ben feln6tt feny6f6b6l
keszitett eCy j6 nevii jen6falvi szdkely,
rn5r a pal6nk sz6l6n voltak egy asztalon
elhelyezve. A szervez6k idegesen vdrt6k
a v6gs6 eredmdnyt, hogy kinek melyik
kup6t tiss6k a fej6be. A vend6gszurkol6k
is n6zegett6k, rnert valljuk be, mutat6sak
voltak, tetszett nekik, f6leg a kup6kon
16v6 sz6kely rov6sir6st tanulm6nyoztdk, \-,
amit sehogyan seln tudtak kiolvasni.

Folytahis a ll. oldalon

A Kilenclyuki-II|d, a Hortobiigyon
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Az iskol6ban:
- Na gyerekek, ki tLrdja, hogy melyik

6llat adja a tejet?
Megsz6lal a k6rus:
- A konyh6s n6ni!

***

- Hall6, Bodor tan6r ur? A gyerek ma
nem tud iskol6ba menni, mert nagyon
megfdzott.

- Rendben van. Hogy hivj6k a gye-
reket?

- Vajas M6ricka.

- 
Es kivel besz6lek?

- A pap6mmal.

* ,F ,1.

A fif megbukott az 6retts6gin 6s
valami rafin6lt haditervet eszel ki, hogy
apj6nak a dolgot beadja. Eb6d kctzben
rnegsz6lal:

- Papa, milyen kdros az id6n az
abnormilisan hideg id6j616s...

- lgazad van, fiarn! Hallom az id6n
mindeniitt k€snek a mezei munk6latok.

- lgen papa - folytatja a firi l6zas siet-
sdggel * 6n is csak szeptemberben leszek
6rett' 

* * *

Pistik6re r6sz6l a tanit6:
- M6r megint ceruza n6lkiil j 6ttel el az

iskol6ba. Hdt mit mondan6l, ha egy katon6t
l6tn6l gyakorlatra menni fegyver n6lktil?

- Azt rnondan6m, hogy biztosan egy
tiibornok !

* 'k 
,1.

A nehdzfejri Pistike pap61a talillkozik
a tanit6val 6s k0vetkez6 rn6don kdszcini
meg neki, hogy olyan sokat foglalkozott a
fi6val:

- Koszdnjiik a tanit6 irrnak hozz6nk
val6 szivess6g6t. Ha a tanit6 rir nem lenne
itt, a mi firink lenne a faluban a legnagyobb
szamdr.

***

Biol6gia6r6n a tanit6 Sanyik6t felelteti:
- Mondd meg nekem, miben kiil<in-

bcizik a kenguru az embert6l!
- Abban, hogy a kenguru i.ires er-

sz6nnyel is tud ugr6lnil
:F**

- irj6tok le, hogy rnikor volt apdkozdi
csatal - sz6l atanhr.

Az egyik tanul6, biztos ami biztos,
megkdrdi:

- Azt is oda kell irni, hogy hol volt?
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Mankdcsy Mihdly

Ezekben a hetekben (m6jus 5-jirlius
15) tekinthetjlik meg Csikszereddban -
Erd6lyben unikumk6nt - a Munk6csy
ki6llit6st. Ebb6l az alkalomb6l rejtv6-
nyiinkben hat Munk6csy festm6ny cim6t
rejtettiik el a vizszintes 7, 27, 39 6s a
fiigg6leges 3, 10 6s 19 sz6mir sorokban.

VIZSZINTES: 12. 6egyiptomi isten.
13. ,,Vdgtelen" kdtozlanyag. 14. Magas
rangri mohamed6n cim. 15. T6pl6lkozna.
16. ... Angeles. (Kalifomia). 18. Szerb
v6ros. 20. ... leszek, ha....(Pet6fi). 21.lga-
von6 6llat. 22. Vdrcsoport. 24. Elt5l Iart.
25. ... de Janeiro. 30. ... Bergman. (sv6d
szin6szn6). 32. Riljegyez. 34. ...Levente
(szindsz). 35. Udit6 ital. 37.,,Sz6ltelen"
irnok. 38. ,,V6gtelen" mellfodor. 40.
Peru f6v6rosa. 41. Rom6n szemdlyes
ndvm6s. 42. Kerti szerszdm. 44. Eltitt

ellentdte. 46, Csirnya. 48. F0ldet forgat.
49. Ragadoz6 mad6r. 50. Szdjat naryra
nyit. 51. Udvarias megsz6lit6s. 52. Id6s,
roviden. 53. A peron eleje. 54. Szem6t.
55. Igekot6. 56. Aradi labdarug6 csapat.

FUGGOLEGES: 1. vallatni kezd. 2.
Lhm. 4. ... Karenina. 5. Arra fele. 6.
Magyar ndpcsoport. 7. Azonositatlan
repiil6 t6rgy. 8. Z6ld Pdter n6vjele. 9.
Isme. 11. Amerikai iirkutatdsi hivatal.
77. Perzsa uralkod6. 21. R6mai sz6mok.
cisszegi ik 650.23. A hegy leve.26.Ipar i .
tanul6. 27. ,,Hi6nyo."-"t1,. ZS. eptitetv
fels6 rdsze. 29. Hirshoz is tartozhat. 31.
Jich6k... (izraeli politikus volt). 33. V6s.
35. ni|rOviz.36. Rdgi tcirdk katonai rang.
39. Aut6 szrllllshelye. 43. Elegy. 45.
Azsiai srilymertek. 47. Le is..., fel is...
48. D6tumrag. 50. A ... Ceti hiv6jele. (sci
fi). 51. Gyilkol6. 52.Igekdpzo. 54. A gdt
sz6lei. 55. Tova. 56. J6rurk raita.
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Karcfalvi - Csfkjen6falvi kisrijs6g
Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete
ds Karcfalva Kdzsdg Onkorm6nyzata

Szerkesztfs6g: karcfalvi kulttirottlon, ifi irsigi iroda
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt. nyomddban kdsztiltek


