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Ahogy minden 6llamnak rregvan a
sajdt nemzeti i innepe, ugyanfgy a
telepiil6seknek is van egy saj6tos
rinnepnapja, rnely rninden m6s napt6l
ki.il6nbtjzik. Szdkely kcizs6geink vall6sos
n6pe ezt  az t innepnapot a te lnplorn

1r, bircsirs iinnep6n tarlja hisz, a telepiil6s
dleteben n-ri lenne fbntosabb esetl6ny
mint templom6nak tinnepe. Nagyboldog-
asszony iinnep6n Karcfalv6n is mlsabb
az elet. Megpezsdiil a fa1u, hazatdrnek a
t6volban 61o rokonok, tinnepl6be oltozdtt

' 
fiatalok 6s idosek tarlanak a d6li iinnepi
szentmis6re.

M6ra rnrir hagyorn6nny6 v61t, hogy a
falu iinnepnapja nern szoritkozik csr,rp6n
a bircs[r napjdra, hanerl egy t6gabb
iinnepk<irr6 notte ki magdt ds falunapok
iinnepsorozatk6nt dl a kciztudatban. A
csiki t6rs6gben 2000-ben m6g csak
Karcfalv6n 16tez6 falunapok rn6ra mdr
rninden csiki teleptildsen neghonosult 6s
a f'alu Lrnnep6t kisebb-nagyobb rendez-
v6nyek teszik szinesebb6.

Karcfalv6n id6n nyolcadik alka-

1-z lonrmal szervezzik l-neg a rendez-
vdnysorozatot. Azt hihetn6nk, hogy dvrol
dvre egyre kcinnyebb dolga van a
szervez6nek, hisz az elozo evek
tapasztalata sokat kdnnyit trunk6jdn.
Nyolc 6v alatt azt tapasztalom, hogy
rnikozben egyre tribb kdzsdg szervez
hasonl6 rendezvdnyt, az rgazt c6l egyre
ink6bb eltiinik ds egy egdszs6gtelen
verseny kezd kialakulni a faivak kozdtt.
Ez a verseny nyom6st gyakorol a
szervezore is, hiszen gyakran talillkozlk
olyan v6lemdnyekkel, melyeket ez a
verseny sziil. Nem kdnnyii eltnagyarhzni;
hogy a falunapi tinnepsdg egy kiilcinleges
aikalorn, ahol egytitt tudunk t-rnnepelni,
szorakozni. Ez az innep egy j6 lehe-
t6seg, hogy elot6rbe helyezzirk azokat az
6rt6keinket, melyekre joggal lehetiink
btiszk6k: n6pviselettink, n6pt6ncr"rnk,
hagyom6nyaink, tehets6ges gyerekeink,
talunk jeles szern6lyisdgei, j6tevcii 6s a

SznnvEZZrJNK FALUNAPOr...
sor tal6n vdgtelen. Sok olyar-r 6rtdkiink
van rnelyre egy idegenb6l idel6togato
rd.csod6lkozik. mikozben mi 1'e1 se
figyelfrnk r5, vagy rosszabb esetben dpp
romboljuk azt. A faltrnapokhoz hasot't-
16an versenyzink azon, hogy ki tLrd
r"nutat6sabbat, nagyobbat a divatnak
megf'elelclbbet alkotni. Kcizbeu nerr.r
tcjrrjd|rnk azzal. hogy tcinkletessziik azt
ani 6r16ke ds eziital rnegtart6 eleje volt
valaha ennek er falunak.

A f-alunap szervezcii nerl akarnak
besz6llni a verseng6sbe. Nem akarunk
senkindl jobb rendezv6nyt szervezni.
Cdlunk, hogy amit szerveziink rnin6s6gi
legyen, maradand6 6h-n6nyt nyirjtson ds
saj6tos drtdkeink fbntos szerepet kap-
hassanak a rendezv6nyek sorfn.

Az idei rendezv6ny keret6ben
kiernelkedik az a fot6ki6llit6:s, tneiyet az
iskol6ban tekinthetnek meg Nagybol-
dogasszony iinnepdn. A k6pek 2006-ban
a, Ad6',n GyLrla hltal kezderndnyezett
fbtotibolban keszii ltek ktlzsdgiinkben.
talan ridcibbentenek benniinket is arra a

sok 16tniva16ra, kincsre amit fah-rnk
rejteget. U.jra vend6gtink lesz a Csiki
Jitdkszin h6rorn kozkedvelt szin6sze,
akik sajiitos hrunorukkal fognak id6n is
szorakoztalni  benni in l<el .  Megtekint-
hetjlrk a helyi trodern- es ndptdnccsoport
rniisor6t, illetve az egyik testv6rlele-
ptil6siinkrol, Mernydr6l 6rkez6 hagyo-
nrinycirzo csopoft elciadhsdt is. Nagy
eldgt6tel a tiir.nogat6knak, hogy az idet
falunapokon v6gre sajft fitvosze-
nekarunk is bemutatkozhat. Az esti
sz6rakoz6shoz egy sepsiszentgycirgyi
kittino egyiittest hivtunk n.reg illetve a
l.ragyom6nynak megfeleliien Gidr6 Zsoit
ds zenekara h(rzza a talpal6val6t.

A ret tdezveny. ie lentc isebb t i rnogatoi :
Hargita Megye Tanicsir, Comt.t-tunttas
Alapitviiny, Etnikumkozi Hivatal
(Departamentul pentru Reiali i
Interetnice), Csik Teliilet Ifjirs69i Tan6csa
(CSTIT), karclalvi Larix Kozbirtokoss6:9,
jenofalvi Tercs i(ozbirlokosshg.
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Besz6lget6s Kislalusi Andr: is Mernye-i,
6s Mag6 Istvin Helv6cia-i

polgdrmesterekkel

A tonttintai 6s ntagyarcrsziigi rcntl-
s ze rvi 1 tti s t k ti v e t tic n lt a gy o nt tf t t yo s s i vi / t a
kdndgek, thlvak kcjztilti kaltcsolatlblv1le|.
Midti viflaszlottiik 6ppen Katcfa]vit /cs/-
vdftelepti/6snek ?

Kisfalusi Andr{s:
Kapcsolatunk tobb rnint 13 dvre tcl<int

vtssza, an-rit polgdrniestcr elcidciur hozott
ldtre a Somogy megyei elol jdr6k kezdc-
mdnyezdsire.

Abban az id6ben egy jegyzek alapjrin
viilasztottdk ki I(arcfalv6t. Fci szer.npont
volt, hogy tiszta rlagyar telepiil6s legyen, ds
mivel Mernye lakoss6grinak tc;bbsdge
katolikr"rs, hasonlci vallisit, gondolkod6, dc
f6leg erddlyi emberek t.lrsasdgit kelestiik.
Annak ellen6re, hogy tdbb n'rint 800 km
v6laszt el bcnntinket l(arcfalvdt6l, rnindig
szivesen megyi,ink kcizsigtikbe. A rend-
szeresen tett falunapi kolcsonds Litogat6sok
j6 alkalmul szolgilnak egymds kcjzelebbi
rnegismer6sire, bar6ti kapcsolatok kiala-
kit6siira. Eleinte csak polgdnlesteri szinten,
vagy egy-kdt tandcsossal tartottuk a
kapcsolatot, de szeretn6nk ezt sz6lesebb
kdrben is megval6sitani. Ebben mondhatom
irtttir6 szerepet v6llalt az cinrik pol96r-
lnestere, aki nemrdg egy tiibb mint 20 tagir
gyenlekt6nc csoportot ds azok kisdr6it
hozta ki a Mernye-i falunapi r.inneps6gekre.

Mag6 Istv:ln:
Hosszabb id6re tev5dik a k6t kozs6g

kapcsolata, amelyet mindk6t r1szrol az

IsuEn.TuK MEG TESTVERTELEPULESEINKET

akkori polgdrrnesterek ldtesitettek. A
k<ilcstin<is l6togat6sok alkalm6val szoro-
sabb barri ts6g alakult ki  a krizsdg- ds
intezml,nyvezetok kcizcitt. F.zzel egyi-
dciben tobb csal i id is megisrnerkedett
egyrn6ssal, hosszir t6vra negalapozva
bar6tsdgukat. Ezt a folyantatot szeretndn'r
tovdbb 6polni ds lehetcis6g szerint m6g
jobban ehn6lyiteni, szorosabbra fiizni.

Kdrent, roviden isntertessdk olvas6-
inkkal telepil6siket.

Kisfalusi Andriis:
Mcrnye, Somogy n.regye kozepdn,

I(aposv6r 6s Balatonlelle kozott fekszik,
I(aposvrirt6l 17 krn-re 6szakra, a
Balatont6l 30 kn-r-re ddlre. A lakossiig
ldtszfma 1600 kcinil mozog, amelynek egy
rdsze mezSgazdas|ggal foglalkozik,
tcibben a megyeszdkhelyre ingfznak, de
jelentr is iparos 6s kereskedo r6teg is
kialakr,rlt a faluban.

Amint elcizci leg is emlitettem, a
lakossrig t ir lnyom6 tobbsdge katol ikus,
amelynek tov6bbdl6s616l az iskolai
hitoktatds gondoskodik. A kozs6gben
iskola, 6voda, gy6gyszertdr, konyvtir ' ,
orvos i-  6s fbgdszati  rendelt i ,  szdrnos
vcnclegldt6, kereskcdelmi, es szolg: i l tato
cgysdg mfikddik, akiircsak Karcfalv6n.

Teleprilistinkbe 1 992-ben vezcttdk be
dl larrr i  tdniogat6ssal a gdzt, 2002-ben
pedig a telefonh6l6zatot korszeriisitettdk,
lehetcisdget teremtve ez|ltal a viligh6l6
haszndlatdra. Kiilcinben Mernye a tdrs6g
legr6gibb kiizs6gei kciz6 tartozik. Els6
okleveles cmlitdse 1229-ben Merena ds

Als6rnerena alakban fordul elci .  1807-ben
l. Ferenc kirrily a rnernyei uradalmat a
piarista rendnek ador"ninyozta. El<kor nriu'
nipes mez6vdros, mely l8l8-ban vi ishrok
tartds6ra is jogot nyert. A kozs6gkozpont
kozepin taldlhat6 rna is a jelenleg n.rag.ln-
k6zben ldvo piarista kast6ly, amelynek
felirjitds6ra haurarosan sor keriil.

A nagykcizsdghez tartozlk a Memyetiil
4 km-re fekvri  Mcrnyeszcntmiklos is,
egyetlen utc6tl6t Kossutl.r Lajosr6l nevcztik
el, s az 50 hrizban kevesebb, ntint 200-an
dlnek. E kettcissdg miatt kLrl t i rrh6z
mindegyik falurdszen 6pi i l t ,  i l letve a
nyugdijas szervezetnck is l<et csoportja van.

A k<izsdg kcizponti szerepe jelentcis

gazdasSgi elcinyokkel jdr. A tr.rrizmtrs szent- v
pontj6b6l sen'r utols6 az elhelyezkcdisc,
hiszen a gy6gyfLirdoircil hires Igar, ds a
Balaton is kcinnyen megkozclithetii.

Mag6 Istv: in:
Helvdcia I(ecskemittcl l  ddh'e. nrint-

egy 12 km thvolsdgra f-ckszik. ahol az 54-
cs szdmir ir tvonal halad kcresztLi l .  Bdcs-
I(iskr-rn Megyctben.

A lakossig l i tszdma -1-i00 krir i i l  van,
aurcly terr-nc<szctesen mindig r i l tozik. A
kozsig saj i tossdga a ket cgyrr l ist6l i  km-
re ldvo telepi i lesrcisz He lr ecir . ls He lvicia
Szab6 Sdndor- laki i te lep.  nrelyek I i lck-
szi ir-na nregkozelftr jen rrzol ios. tor ibbi az
igen kitcr jedt lanyavi lhg. A Iakossig tobb
mint fele a kri l tcr l i lct i  tan., ' ikon i l .
He lvdc ia nevdt crs h at irra in k on t ir  l i
isn.reretsdgdt egy svrijci sziiletdsii peda-
g6gr"rsnak, W6ber E,ddnek koszonhc-ti. akit V
a kozs6g alapit6 atyj: inak tekintt ink.

Kislalusi Andtzis

Menyei litkdp



Magti Istvan

A rendszervdlt6s, gazdasdgi szerkczet
dtalahul lrs, Hclvici6t is jelentosen ir in-
tette. N4egsztint,  felszdmolds nlh keri i l t  az
Allami Gazclasdg, niely meg 1989 nyarin
is csaknem l000 alkalmazottal.  munka-
v6l lal6val dolgozott.

A lakossdg nagy rdsze tovdbbra is a
rnezogazdasigb6l dl, ostermelokdnt vagy
kisv6llalkoz6kdnt. Tilbbsrlgiik szcil6- ds gyii
molcstcrrnesztdsseI fbglalkozik, kevds a
sziint6terr-'rlet. Az ipari fejl6dds egy kissd
visszafugott, de a lakatosmcstcrsdg clismert
tevdkcnysdg a kozsdgben. Miikodik cgy
dvel6virzig-kcrtdszet, is egy vilgottvirdgJ<er-
tdszct, valamint egy csokol6digydr riszleg.

Hclv ic i . ln kdt  temiszctv ide lnr i
ter i . i let van: a Ludast6 6s hi irny6ke, a
mdsik r.neg a Feh6rt6 6s a hi irnyezet6ben
l6v6 erd6s6g, nrclyck kel lemes dlnt inyt
biztositanak a t irrdz6knak. I<ir i indul6knak.

Hogyatt kdpzelik el a toviibbiakban a
Karclhlviival val6 kapcsolatot, htszen a
nagy ttivolsiig bizonyiira korltitozza a
szorcs a b b egy ti t tnt ii k cidds I ?

Kisfalusi Andris:
Val6ban, a nagy tiivols6g sokat sz6mit,

de egy kis er6feszitds mindenki rdszir6l
meg6ri a firadtsdgot. Az errlitett idciszak-
ban voltak ugyan hullimvolgyek a kap-
csolatban, drzodott valar.nifele elt6volodfs
egym6st6l. Ezt pr6b6ljuk helyrehozni - irgy
6rzenr sikenel , foleg ami a fiatalok, isko-
l6sok kozeled6s6t ilteti. Gondolom, a jovo

6vben a mi gyermekeink is ell6togatnak
kozs6giikbe. F6leg az iskolai intdzmdnyek
tevdkenysdgdnek, egyrrfs kultirrrij6nak kcll-
csdncis rnegismerdset helyezztik el6t6rbe.

Mag6 Istvrin:
Ugy liitorn, hogy van akarat ds lehe-

t6s69 a k6t kozs6g krizotti szorosabb
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karcfalvi ndpes csoport 6tutaz6ban n6hriny
6r6ra elliitogatott kdzsdgiinkbe. Szivesen
fogadtuk 6ket, ds vezetrijtikkel neg-
beszdltt ik az elkr ivetkezS id6szakra
vonatkoz6 te end6ket, a min6l jobb

kapcsolatok megteremt6s6nek lehet6-
sdgcit. Ugyancsak jirliusban az elizetes
egyeztet6s alapj6n egy karcfalvi didk-
csapat is reszt vett Helv6cir in egy
Netnzetkrizi Ditiktiiborban, ahol a helyi,
szloviikiai ds szerbiai diAkokkal ismer-
kedhettek.

Nos, az egytittmirkddds m6sik bizo-
nyit6ka, hogy egy helv6ciai krildottsdg
61dn e napokban is rdszt veszek a karcfalvi
falLrnapok alkalmzival rendezett irnnep-
s6geken.

Nyilvin kr)llsdggel .iiir ezeknek a
laltilkoz1knak a ntegszervezdse ntindkdt lEl
rdszir5l. Megtri?

Kisfalusi Andr: is:
E,lsosorban az crkolcsi liozad6k, ami

szirnit .  Gyclmekeink, i l jaink jobban

megisrncrhetik egyrn6st is a bardti lcap-
csolatok r6vdn sokkal kcizelebb kerlilnek
egym6shoz. Nekiink feln6tteknek, kdzs6g-
vezetcfknek pedig az a dolgunk, hogy
krjlcsrincisen segitsiik ezt a kcizeled6st. Mint
mindeniitt, n6lunk is vannak anyagi gon-

dok, de n.regfelelii hozzdllliissal, valamint a
vrillalkoz6ink t6rnogat6sdval igyeksziink
ndmi segits6get nyirjtani erd6lyi testv6r-
teleptildsiinknck.

N{ag6 lstv: in:
Igen, mcgil i .  Az embcri kapcsolat a

lcglbntosabb. Mi drtdkel j i ik a szdkely em-
berek gyokereikhez val6 ragaszkodisit,

hazaszeretet6t, sajdt otthonuk 6s viddktik
fejlesztds6t. Ebbcn partnerek szeretn6nk
lenni ds segiteni el6rehaladdsukat. V6le-
mdnyem szer-int mindenkinek j6l jrin egy

bar'6ti kdzfogfs 6s beszdlget6s, ahol a

sajiitos gonclokra keresik a megoldist. Ha
mindig az anyagiakat helyezziik elcitdrbe,
nem biztos, hogy sor l<eriilne testvdr'-
kozsdgi kapcsolatok l6trehoz6sdra.

Az idei karclalvi talunapok ds

Nagyboldogasszony innepdnck e/6est6.i6n
ni t tizenn ek lit I us ttfrsa innak ?

Kisfalusi Andris:
Mindenekel6tt kcisz<injt ik, hogy

kcizs69iinkbe hoztAk a szdkelykaput,
amelyet diszes helyen, a kcizsdg kcizpont-
j6ban helyczti ink el.

Oriiltink a napokban aj6nddkba hozott
I(alcfalva falagott cimerdnek 6s a szdkely

z6szlonak, amelyeket polgdrniestertik,
Giirbor Tibor, a Mernyei Falunapok alkal-

mdval nyfjtott 6,t nekem.
Az idci | inr iepck eloestdj6n sok

szeretettel kosztintorr.r Kar cfalva ds

Csikjenri falva egdsz lakossdg6t, is kiv6-

norr, hogy e viszontagsigos ny6ri id6jdr6s

irtvesztci iben is megtal6l j6k boldogtt-
Llsukat.

iVlag6 lstv{n:
Nagyboldogasszony tinncpdn Helvdcia

lakosainak nev6ben tisztelettel kciszcintotn a

kozsig eg6sz lakossdgit, kitart6st l<iv6nva c

neh6z napok elviscl isdhez 6s anyagt

gondjaik enyhitdsihez.

Ktjsztintint a beszJlgetdst. '

L e i egyezle. N 6 met h S zi lv es zter

Helvdcia Polgirntesteri Hivatal
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Kozvra Ernnnnn?

Bizonyira nem sokan eml6keznek
affa asz oszi napra, amikor 2003
szeptemberdben egy 70 6ves ciregr,ir
betegen, de nagyobb felhajt6s ndlkiil
I(arcfalvdra l6togatott kis6rdj6vel, hogy
utoljrira l6thassa nagysztilei sirj6t, 6s
m6g n6h6ny szot v6ltson itt dl6
rokonaival, Anna ndnivel ds fiaival.
Nenrsokdra visszat6rl viiasztott haz6-
jhba, a t6voli Ausztrdli6ba, ahol
ugyanazon dv novemberdben v6gleg
el tavozott  az elok sor ibol .  Erdckcs
visszatekinteni teh6t e hazdnkfia
mozgahnas, de 6nfel6ldoz6 6s kalandos
6letdre, akinek gycikerei l(arcfalv6ra
nyrilnak vissza.

Edesanyj a Csikszereddb an a korhiz-
n61 dolgozott 6s Elemdr fia is ott l6tta
meg a rrapvil6got. Gyermekdvcit Csik-
szereddbarr ds l(arcfalviin tdltdtte
mindaddig, amig nagybdtyja Budapestre
nem vitte. Ott n6tt fcl, 6s a szerszdm-
k6szit6s tudorndnydt elsaj6titva kiv6l6
szakembernek bizonyr.rlt. Kcizben tovdbb
tamrlt, j6l spor1olt, foleg a siugrlisban
jeleskcdett. Anyagi hclyzetc azt is
megengedtc, hogy sportegycsLilctekct is
egydni sporlol6kat t6mogasson.

I(ozma irr - mcrt igy sz6litottdk
mindenritt - 1958-ban Ausztri l i6ba
emigl i l t .  rncgnosr i l t .  Uzlcr i  t igyci  jo l
mentek, szcrszdmkdszit6 gydrai n-rir-
kodtek egdsz Eur6p6ban. I(ozben j6rta
a vil6got, iizlctet kcjtott, vad6szott, sz6-

S onogygeszti Geszten ye Ka s td lyh o tc /

rakozott, de Magyarorsz6got, Erdelyt kdlts6geket. A u.unkilatok cloreha-
sosem keriilte el. laddsiinak kdszonhetoert 2002 mirjtrszi-

Egy alkalomn.rai, amikor Magyar'- ban mcgnyitotta a kastcl),1 a uagy-
orsz6gon Somogy megy6ben jArt, mcg- kozonscg ekitt.
16tta Somogygesztin a kastdlyt, arrelyik S hogy ntennvire kotodott szr-ilo-
nagyon rossz dllapotban volt, de mcgtet- lbldjihcz. nti sem bizonyftja jobbarr,

szctt ncki. H6rorl iven keresztr-il harcolt. mint az a teny. hogy a felirjitott kastely
an-rfg sikerii l t rucgvds6rolnia a kast6lyt es clott miit 'r ' lurvtibldba iaragtatta a
a hozza tartoz6 7 hektiros sycinydrii I ' largitri ht-svvonulatir. Lrr:r,anakkor a
parkot, valamint 40 hcklar teniletet. kasteh brrn cgr szckclr -szobat rcnde-

A szikely embel konoksdgaval. zelt bc. ahol cg)' panoranrikus falfcst-
kitarl6 errifeszit6sdvel az 1990-es 6vck ntdny Csiksomiyola cs kornyckdre,
elej6n clk6szittcttc a kastdly fclir j i t6si Csikszcreddra emlikeztct. ltthon j l ir-
tcrvcit, majd hozz6fogtak az dpii let 6s takor Csikcldntalvhn athaladva egy
kcirny6k6nek rendbet6telehez. Egy pil lanatra mcgdllt kocsijaval, ds a l.rdza
megbizottj6n kereszti i l  ir6nyitotta a elott eppen ti lddgeio Sass Joska bdcsit
munkilatokat 6s i i l l ta az ezzel j6ro finykipeztc Je. A tipikus szekcly enr-

Kozma Elemdr Puskds Ocsi tdrsasdqdban
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bert megtestesit6 fdnyk6prol kiszrilt
festmdny ma is ott l6that6 a sz6kely-
szoba falln, ahonnan nem hidnyoznak a
sz6kely n6pviseletbe 6lt6ztetett bab6k
sem. Itt ta16lhat6 egy kisebb m6retr.i
sz6kely kapu is a kcjvetkez6 f-elirattal:
Isten segedelmdvel k6szitette l(ozma
Elemir .  |998 - junius 25.

2003-barr bckdvetkezett hal6la ut6n
Feliciti nevti lczilrya vette 6t a kastdly 6s
kcirnyik6nek f'clilgyeletet, gondoz6s6t,
amelyben szdllod6t rendeztck be. Jelen-
leg a Somogygeszti Gcsztcnye l(ast6ly-
hotel ndven mrikijdik a vadban gazdag
somogyi dombok kcizdtt megbilv6,
klasszicista stilusu eptilet.

A kastdlyhotel 25 j6l felszcrelt
szob6j6vai, hatalmas gyOnycini park-
j6val, szabadt6ri tsz6medenc6jevel,
minden ig6nyt kiel6gito konferelr-
ciaterm6vcl 611 a turistdk rendel-
kez6sdre. I(cizben eskriv6k, bankettck,
konferenci6k, c6ges rendezvdnyek
lebor-ryolit6sit is v6lla1j6k. A kert 6s az
dprilet term6szetv6delmi tenilettd van
nyilv6nitva 6s a nemzetcirciks6g rdszc.

Annak ellendre, hogy l(ozrna frr
nem 6lt a kastdlyban 6s nem is tarI6z-
kodott sokat ott, a magyars6g ir6nti
szeretettol 6thatva, anyagi |ldozatot
nem kim6lve olyat cselekedett, amelyre
n,inden szekely ember is ut6dai is
briszkdk lehetnek. Rerndljiik, hogy a
kast6lyhotel . jelenlegi tulajdonosa az
elkcjvetkezo idokben megtal6lj a a
m6dj6t, hogy a karcfalvi gyermekek is
n6h6ny napig elvezhess6k vend6gsze-
retet6t, ezaltal ad6zva szdkely szarma-
z6sir 6desapja emlekdnek.

N. Szilveszter

i l l : i i : ::::

: t : i : : : , : , : i

HnrvEcrAx rAnoRozuNK
Illnr6nyckbcn gazdag cgy lictcs clihktliborban vctttink ldszt jiriiusban tcstv6rtclcpiilisiinkon,

Hclvicilin Darvas Annamiria tanhrn6 r,czctisivcl.
Mcgirkczdsiink r.rtlin bcmrltatkoztak vcndiglitoink, niajd rsr.ncrtcttik a tlibor plogramjeit. A

tiiborozls alatt cllAtogattunk Opusztaszcrrc, ahol nrcgn6ztrik a csod6latos Fcszty Kiirkipct 6s a Ncnrzcti
Tort6ncti Emlikparkot. ltt lchctiisigtinl< volt lovagolni, ilirszkocitr,rnk is mcgniztr"rnk cgy Iovasbcnrutatot.
Kcizbcn Kccskcrnitcn is voltunk, ahol littuk r vriroshiizit, a Cifrapalotht, a Tcrurdszcthizat ds lt

Planctzirir:mot.
Hclvicir'rn is tdbb hclycn voltunk, kiili inoscn a krtcrjcdt tanyavilhg ragadta mcg a figychniinkct, arrri

nckiink clig szokatlan volt. EllatogattLnrk a hclyi kcrtiszctbc is, nagyon sok virdgot, csct'lit ds mis

f'hsnrivinyt Littunk, lcgtobb isnlcrctlcn szlinrunkrr. A t:iborban l(dzds prograuron vcttlink rcszt a

Szlovrikihbol is SzclbiLib6l crkczctt 
-eycrrnckckkcl, 

vaiarlint rrrcgismcrl<cdtiink a hclyi iskola tanul6ivarl is.

Mindcnkippcn. jo vol l  ot t  lcnni .  l< i l rapcsoir idni  cs a vak: ic i r i  cgy rdsz6t i lycn v i i l tozatosan tdl tcnj .

Kctlvcs Tinc;t

iiiiirtil$

Szdkely szoba a kastilyban

Mdrvtinytiibla a kast1ly eldtt M[i ve ]5 ddsi I t iiz Hcl vdc ii n
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Bart6k B6/a

Az ut6bbi dvekben - h6la lstennek -
egyre tcibben ,,fedezrk fe1", rniivelik,
6ltetik tovdbb n6phagyom6nyaink 6rt6-
keit. Ezek rr-regrnentdsddrt elscisorban a
taner6k, szakemberek, n6prajzosok, az
irott 6s elektronikr-rs sajt6, az ifiirs6gi
szervezetek tevdkenykednek.

De, szerencs6re, eleink krizdtt is
voltak olyan szem6lyek, akik rnentett6k
ndphagyomdnyaink drt6keit, ere 61doz-
t6k egdsz 6leti iket. ltt elsosorban a
zeneszerzo, zongoram[ivdsz, n6pzene-
kutat6 Bart6k Bel6rcil kell rnegemld-
kezntink, aki pontosan szaz evvel ezelott
(1907 nyar6n) gyergy6i 6s csiki
gyiij t6irtl 6n J en6fal v6ra 6s Karc f-alviira i s
ell6togatott. Fonogr6tjdn n6h,rnk is tcjbb
gdpdalt, ndpbailaddt rdgzitett, j egyzett le.
O a rnagyar ndpdal szerelmese volt,
sokszor l6tdst6l vakuliisig dolgozott, igy
t<idenhetett rneg, hogy egy alkalon,mal
24 ora alatt 105 dallamot gyrlijtott. Kitart6
erednr6nyes munk6jdnak nemzetkozt
elismerds6t bizonyitja, hogy az elmirlt 6v
(2006) Baft6k-6v volt.

Arlint miir ernlitettiik 1907
nyariin jegyezte le Karcfalv:in a most is
krizisrnert Okt6bernak, okt6bernak else-
jdn (igy az eredeti ir6ssal) cimii ndpdalt,
Jen6falv6n pedig a Mikor engem f6rhez
adtak, az Any6rn 6ldesany6m, a Kbdlr
lstv6n cirnfi ndpdalokat, balladdkat.
Ezek kcizril gondolorn, 6rdemes kcizrilni
az vtobbi ma m6r ismeretien balladdt:

Szitnyi nagy t'ontltisra kdsztil Pannonia,
Kinek, ntint tengentek ntcgiindrj habfa,
Sok btinak, binatnak krintyrilvette iiria,
Mert a vitizdknek esett nla Cgy hdjja.

Frjleneli Kidir szdneit az 6gre,
Mon dviin : Urant ldzus, ldjj segitsdgemrc.l
Nosza, j6 katonzik, harcoljunk kdt kdzrel
Mert nem litok enbert jtini segitsdgte.

Az zii szl6tartdn ak Ibl sz6 va / kitil tja,
I4dd el, vidd el a zdszl6t ntiis utra,
Hogy el ne vesszen nti wutk kevds hadja,
Meft Magyarcrczigdttneghalok 6n ndg ma/

Kiontotn vdrcmet 6n sz€gdny haztindrt,
Ezent'61 neghaJok kedves nentzetentdrt!
Nem sziinok drette bizony ontani vdrt,
Mert dn a Ktiszhrst1l veszekjutalnat, bdrt.

Megjegyz6s: K6d6r Istvrin I 657-ben
esett el a tcircikcik elleni harcban. A r6la
s2616 hist6ri6s 6nek rcividebb-hosszabb
tdred6kekben fennmaradt a n6p k6zt.

Ugyancsak ekkor 1907-ben
kornpondlhatta Bart6k az Edesany6nr
rozsaldja c inr i i .  a karclalv i  20 eves Akos
L6szl6ndt6l lejegyzett dal feldolgoz6szit.
Gytij t6munk6j 6hoz, terneszetesen helyi
segit6t6rsakra is sztiks69 volt. Ezt a
segits6get a tanit6kt6l kapta meg>
akikkel kollegi6lis leve1ez6 kapcso-
latban 61lott. Ma is elisrnerdssel sz61-
hatunk k6t akkori elcidL'rnkr61, aienofalvi
Veress Pdter ds Ferencz J6zsef tanito
b6csikr6l. Al6bb kozdljrik e tanit6k egy-
egy Bart6knak krilddtt leveldt.

Becses felkdrdsire van szerencs6rn
drtesiteni, hogy helysdgt-rnkben kiv6nal-
mainak megfelelii ak6r korcsmai, ak6r
intelligensebb vend6gl6ben sz61l6st 6s
dleln-rezdst lehet kapni. Dalgyti jt6sre
elfoglalts6gom miatt nern aj6nlkozorn,
azonban elkalauzol6s ds egydb sziik-
s6ges kcizremunkdl6ssal szivesen leszek
segitsdgiil.

Csikjenofalva, 1907 . jun. 20. Tiszte-
lettel levdn Veress P6ter, tanit6.

Csik-Karczfalv a, 1907 . 20 lY L
Igen tisztelt Uram! Vettem becses

leveldt s sietek drtesiteni, hogy ameny-
nyiben k<izremtikodhetem, szivesen rillok
rendelkez6sdr e. Kar czfalv 6n sem s26116s,
sem 61e1mi czikkek tekintetdben nem fos
hi6ny lenni.

Kiv616 tisztelettel: Ferencz J6zsef,
tanit6.

Erdekessdgkent mdg kdzdljiik G61
MSrton, csikd6nfalvi tanit6 level6t is,
csak azert, mert mint ,,i11et6kesek" a
t6rn6ra ma is btiszkdk lehettink.

Sztz EVE voLT vENDEGUNTBlnrox Brra

Nagys6gos Tan6r Ur! Becses soraira
van szerencsdrn krv6l6 tisztelettel drte-
siteni, kcizs6gernben csak szerdnyebb
ig6nyeknek rnegfelel6 sz6116st 6s
6lelmez6st lehet tal6lni, azonban alig IJ-
ed 6r6nyi jdrirsra es6 Karczfalv6ban
eidgg6 tisztessdges sz6llds 6s i6
6lelmezds tal61hat6.

Csikd6nfalva, 1907. VI/24. Teljes
tisztelettel Giil M6rton, tanit6.

L6sz16 Ferenc muzikol6gr.rs szerint
p6ratian jelent6sdgrli gyii i toirt volt a
Bart6k6. Akkor isrnerte lneg a llagyar
n6pdal r6gi stilusft. Ahogy 6 fbgal-
tnazott'. Eldg kiiloncls felfedezdst tettem
a ndpdalgytijtds kozben. Megtaidltam a
szdkely n6pdaltipr"rsokat, amelyrcil nern
hittern, hogy ldteznek.

-['orrisanyag:
L Ltiszl6 Fetenc Bart6k B6/a Cslkor-

szzigban
Haryita Kalendiiriunt, I 98 l
2. Liiszli Fercnc Csik 6s Gyctgy1 hlttgitt

Bart6k zenljibcn
Hat _gi ta Kt let tdi ri u tn, / 9 8,2
3. Li.szlo Fetcnc - Bartdk Bdla segitdtir-

sai C.sikban
Harytra. I977 VI. I q
4. Elet ds Tudontiny, I 9(i I szeptanber / 7
5. Gondolatok a tnliviszett'cjl. Teka soto-

zat. 1975

Ant:tl Csab;t

v
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FORRASOK II

Ebben a lapsz5rnban aHdzas Hdtv6-
ge mozgalommal ismerkedhetiink meg.

A mozgalom segits6get, erotad azon
hitzaspiroknak, akik Isten szeretet6nek
fdny6ben m6lyebben 6s hitelesebben
szeretndk meg6lni hfuastdrsi, szentsdgi
k6tel6kiiket. Ezen alkalornb6l a karcfalvi
M6rton hdzasphrt, Zsoltot 6s Kl6rit
k6rdezttik, a mozgalommal kapcsolatos
tap as4aIataik6l, 6 hndnyeikr6l :

Mit is jelent a Hilzas H6tv6ge moz-
galom?

A HSzas H6tv6ge (ezentirl HH -
szerk. rnegj.) tulajdonk6ppen vil6gm6ret[i
lelkisdgi mozgalom (WORLDWIDE
MARzuAGE ENCOUNTER), arneiy a
hSzassdg, a hazastirsak kcizcift levri szent-
sdgi kapcsolat meger6sit6s6t szolg6lja.
Amerik6b6l az 1960-as dvekben keriilt 6t
a mozgalorn Spanyoiorsziigba, majd
1972-ben Belgiurnb6l szetilgazott egesz
Eur6p6ban. Magyarorszirgon krizel 21 6ve
van jelen, 2001-be keriilt 6t Erd6lybe,
pontosabban Zetelakira. Ma m6r tobb,
mint 300 hazaspir 6s nagyon sok pap vett
reszt a Hfzas Hdtv6ge mozgalomban,
Szatm6rndrnetitril Brass6ig, Kdzdiv6sir-
helytol Csikszentdonrokosi g.

Hogyan zallanak a H|zas Hdtvege
taliikoz6i?

A HH. pdntek este kezdodo,
vasdrnap d6lut6n szentrnisdvel z6rul6,
cisszef|rgg6 program hhzasphrok, papok,
szerzetesek szht:nSra. A papok nern
6lnek hdzastirsi kapcsolatban ugyan. de
hiveikkel vai6 kapcsoiatukat szent-
s6ginek tekintik, rnint arnilyen a
h6zast6rsak kcizrjtt van. A prograrnot
egy pap 6s h6rorn h|zaspir vezeti, akik
sajdt 6letp6ld6jukat osztj6k meg a rdszt-
vev6kkel. A ldnyeg tulajdonk6ppen nern
azon van, hogy rik mit rnondanak,
hanem mindaz a felisrnerds, elhat|rozds,
irjrakezd6si szindek, ami annak hat6-
sak6nt a r6sztvevcikben rnegszti letik.
Ennek 6rdek6ben rninden hizasp|r
kiilcjn szob6t kap, ahol nyugodtan
rnegbeszdlik az elhangzottakat, rnegfo-
galmazzbk vd lem6nyiiket, me gnevezik a
felszinre tcircj 6rzehneiket, probl6m6ikat.

Kik vehetnek r6szt HH program-
jain?

Rdsztvev6 lehet minden hivasphr,
aki szents6gi h6zass6gban dl, 1egal6bb 5
6ve h6zas 6s fontos nekik, hogy m6g
jobb h6zastdrrsi kapcsolatban 6ljenek
egym6ssal. Ha mindezen felt6teiek

me116 va116soss6g, Isten ir6nti szeretet
t6rsul, akkor a kapcsolat elm6iyitdse
eredm6nyesebb6 6s szebbd v61ik. Fontos
kihangsirlyoznunk, hogy ez a mozgalom
nern v6ls6gban levci csal6dok ter6pi6s
kezeldse, hanem a megi6v6 6s miikdd6
kapcsolat ehldlyit6sdt segiti. Ebben a
le1kis6gi mozgalomban nelrl n,eggyo-
zdsr61, vagy bizonyos eszn6k r6nker61-
tet6sdr6l van sz6, hanem kimondottan a
h6zast6rsi kapcsolat elm6lyit6s6r6l.

Hogyan keriiltetek kapcsolatba a
HH - val?

2005-ben egy ismer6s csikszent-
dornokosi hhzaspfu meghiv6s6ra irgy
drjntcittiink, hogy els6 helyre tessziik
hizass6gunkat ds bejelentkezttink az els6
HH. prograrnra. Azon 6v 6sz6n Sz6kely-
keresztirron vettiink res^ eW Alapoz6
H6tvegdn, ami egy 6letre sz6l6, feled-
hetetlen ehn6nyt nyirjtott sz6rnunkra. Ezt
kdvettdk a Meger6sit6, M6lyit6 6s
Mtihelymunk6s Hdtv6gdk, an-relyek nagy
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segits6gi.inkre voltak az egym6s 6s 6nma-
gunk m6lyebb rnegisrnerds6ben, elfoga-
d6s6ban, kapcsolatunk megirjui6s6ban.

Jelenleg Csikszentdomokoson 11
HH.-p6r van, akikkel rendszeresen tartjuk
a kapcsolatot, kcizcis programokat szerue-
zrjrk a gyerekekkel egyiitt (kir6ndul6sok,
farsangi b61, havonta rendszeresen tal6l-
kozunk). Arnikor veliin egytitt 18 csal6d
egytitt van, akkor 66 az lsszletszdtnl

Mit jelent sz6motokra a HH?
Egy i,j vil6g nyilt meg el6tttink,

lelkileg sokat gazdagodtunk, arli
rnegerrisitett hittinkben. Kapcsolatunk
mdlyebb, boldogabb lett. Itt tapasz-
talhattuk neg igazhn azt, hogy Isten
val6ban szeret ds arra teremtett, hogy
h|zaspdrkdnt egyiitt dljiik meg az 61et
buktat6it 6s sz6ps6geit. Isten azdrt
teremtett minket f6rfinak 6s n6nek, hogy
egyrndst kie96szitsiik, segitsiik 6s
boldogg6 tegytik. Ez a boldogshg az

alapla az ciromteli csal6di eletnek ds a
gyerekek testi-, 1elki eps696nek, kie-
gyensiriyozott fejl6d6s6nek is.

A mai rohan6, elbizonytalanod<i
vil6gban is id6t tudunk szentelni
egym6snak, kozelebb keriiltlrnk egylSs-
hoz. nern csak 6ssze1. hanem szivvel is
meghallgatjuk egym6st. Jobban fi gyehink
egym6sra, megtanultunk 6rz6seinkr6l
beszdlni, konnyebben rneg tudunk
bocs6jtani egyrn6snak, igy kiegyen-
sirlyozottabak, nyugodtabbak nap.laink.
Kevesebbet t6vdziink, az igy nyert idot
pedig egyn6sra 6s a gyerekekre forditjtk.
Kcjzosen v egezztk a hiutaft|si rnunk6kat,
kcilcs6ncisen maghallgatjuk 6s b6toritjuk
eg.m6st a rmrnkahelyi 6s mindennapi
neh6zs6gekkel kapcsolatban. Felismerttik,
hogy egykori veszeked6seink
haszontalanok voltak, nefil az a fontos,
hogy kinek van igaza, hanem az, h.ogy
vit6ink 6pito jellegfrek legyenek. (A
veszeked6s szen-r61yekr61 s261, szemdlye-
ket s6rt, a vita pedig doigok6l, t6nyekrril
t<irt6n6sekr6l s261.) Tudatosan tdrekszr-ink
ara, hogy csal6dunknak min61 tobb kdzds
progralnJa legyen, szabad idonket
lehet6leg egyiitt t6ltjiik. Fontos, hogy
egyiitt menjiink ternplomba, egyiitt
vacsordzzurk. 6,s az esti irn6t is k<izosen
vegezzrlk a gyerekekkel. A gyerekek is
rneg6reztdk az 6letviteliinkben bekci-
vetkezett v|ltozist, hogy mi iobban
szeretjiik egyr6st. Tcjbbszcir kifbjezdsre
juttatt6k, hogy ez a szeretet sokkal
fontosabb, mint p61d6ul egy rdgen 6hajtott
jdtek. szdrnito_rep. 

V_
Kikkel  ta ld lkoztatok a HH-n?
Szerencsds h6zasp6rnak mondhat-

juk magunkat, merl olyan emberekkel
ismerkedhettiink meg, illetve bar6t-
koztunk cissze, nrint L6bady Tarnis es
Evi, akik a HH rnagyarorszdgi irttdriii,
Be6thy Tam6s jezsuita szerzetessel, aki
tcibb orsz6gb an karnatoztatja szet etetet a
HH jegydben, Bir6 Ldszl6 ptispcik urral,
aki a Magyar Piispriki Kar csaliidokdrt
felel6s ptlspcike, Incze Benjarnin,
zetelaki p16b6nossa1, Szab6 Endrdvel ds
Muszival, zetelaki hizaspfural, aklk
cinfel6ldoz6 rnunk6jukkal elinditott6k az
Erd6lyi HH mozgalmat. Es mdg sorol-
hatn6nk azon csod|latos emberek nevdt,
akik saj6t pdld6jukkal rhvil69itottak
a*a, hogy a szeretet tudatos dcintds, 6s
az6ltal, hogy jobtran megisrnerjtik ds
elfogadjuk cinmagunkat, kdpesek va-
gyunk a hhzastirs rnelyebb megisrnere-
s6re 6s szeret6s6re is.

u,
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Milyen iildozatokkal j6r a progra-
mokon val6 rendszeres rdsztv6tel?

A FIH taldlkoz6k id6pontlait h6na-
pokkal azelott ismerjtik, ez6rt id6ben meg
tudjuk szervezni a gyerekek biztons6gos
feliigyeletdt, ekire szabadd6 tessziik a
h6tveg6inket. Eztddig nem illt semmi
komoly akaddly eliitttink a rdsztvdtelt
illetcien, de tudLrnk olyan esetekr6l, aki
KL*tlfbldi mr"rnkav61lal6st. vagy m6s prog-
ramot mondott le a HH-t r6szesitve
elonyben, ds nem b6nta meg ddnt6s6t.

Mit tandcsoltok a hinast6rsi kap-
csolatban el6knek?

Arra biztatjuk 6s b6toritjLrk a
h6zasp6rokat, hogy 6letiikben tegydk elsri
helyre kapcsolatukat. Lehetcisdgiik szerint
vegyenek rdszt a HH tnozgalomban, azeft,
hogy r6tal6ljanak a gyongdd ds fele-
16ss6gteljes szeretetre, hogy 6rz6seik
kirronddsa visszahozza a h6zass6guk
e1ej6n 6t61t egysdget, hogy megtanuljanak
odafigyelni egym6sra, k6pessd v6ljanak
lelki sebeik gyogyitasdra.

Mi6rt fontos ehhez a kcizdssdghez
val6 tartoz/as?

A HH az a kdzriss6g, amelyikben
szeretetet kapunk, lelkileg feltdlt6diink,
arnelyben eifogadnak olyannak, amilye-
nek vagyunk, es mindig sz6mithatunk
egym6s cinzetlen segits6g6re.

Hogyan tudn6tok tovirbbadni m6-
soknak ezt a tapasztalatot?

Szivesen 6l1unk minden 6rdek16d6
rendelkezdsdre, elscisorban szem6lyesen,
de telefbnon is. Megtal6lnak Karcf'alvdn,
Foft 333 szdm alatt, vagy telefonon, a
378 1 96 szdmon, 07 44-7 06421 lZsolt, 1ll.
0l 4 1 - 5 33 | 0 4 /Klftri sz6rlokon.

Nagyon sz6pen kriszrinrim a besz6l-
getdst!

Lejegyezte Kelenen Zs6ka.

UuNnpr NAPor'ULVEN...

O n endezztink, mindnyiijan az Urban,
tinnepi napot ilvdn Sz[iz Mtiridnak
tisztelet4rcl- hangztk az antifonta ismer6s
soraiban. Ismdt r6nk koszdnt Nagyboldog-
asszonynapja.

Sz(rz Mdria mennybevitel6nek napj 6t
augusztus 15-dn iinnepli a katolikus
egyhin szerte a vil6gon. Ez a legrdgibb
<jn6l16 M6ria iinnep, amelynek nincs
krizvetlen kapcsolata az Ur egyetlen
tinnepdhez sem. Jeruzs6lemben m6r az V.
sz|zadban ezen a napon trltdk meg az
,,Istensztil6 nap16l", mig R6m6ban a VIL
szdzadb6l fennmaradt adatok alapjdn
augusztus 15-dn Lrnnepel t6k, ,M6ria
mennyei szi.iietdsnap; 61".

M6ri6r Istenanyak6nt tiszteljiik,
rnert Jdzusban az isteni ds emberi
tenlrdszetet egyetlen szemdly birtokolja,
aki maga is lsten. Ezert anyjit. I\, lari it
md1t6n nevezztk a szenthagyom6nyhoz

Edesanya, boldog anya,
Vir 6gsztil <i SztzmAr ia,

Vi l69r asziilt vi169odnar<,
Aj6nlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajAnlsz, hova menjtink'/
Nincs egy izrom 6ps6g benntink

Minden epet. minden szdpet
Fdlfaltak a cudar'  6vek.

Mind a tiz btinnel kom6zflrnk,
Belzebibbat parolilztunk,

Ami csepp j6 maradt benniink,
Lemarta az idegen biin.

Csirfra mdgis megmaradtunk,
Nem nyilt meg a f6ld alattunk,

Kikertiltiik a kopors6t,
Itt vagyrnk most, legutols6k,

Legutols6k a vi16gnak,
Kik a szivt inkbe nem ldtnak,
De ten6lad; Asszonnrnkndl,

Tudjuk, hogy csak irgalom v6r.

Sir SANDoR:

MacvanoK NAGYASSZoNyA

hiven Isten anyjrinak. Isten meg6vta clt a
btint6l, 6s foldi elete v6g6n testest6l-
lelkest6l a mennybe vitte.

Ez a nap egyhSzkdzsdgiink bircsirs
iinnepe is, hiszen el6deink a templomot
Nagyboldogasszony tisztelet6re szentel-
t6k.

Sziiz Miriilt a magyar n6p koz-
kedvelten Boldogasszonynak sz61ftja.
Ezzel kapcsolatosan a legkor6bbi irdsos
ernldk a Szent Gelldrt legend6ban
olvash6, mely szerint: ,, Es at O1t.i. Szt.
Gelldrt) taniicsiinak intds6b6l akkorcn
kele fel, hogy az sziz Miriiit ez
Magyarorsziigban B6dog-Asszonnak,
avagy ez vildgnak nagy asszonyiinak
hivndk".

M6ria, Szent Fia nTellett, mint
mindannyiunk 6desanyja kozbenjdr
drtiink, irn6ds6gra, biinb6natra hiv
rnindannyiunkat.

Edesanya, b6dog Anya,
\Lnigszti /6 Sziiz Mdria.

lWinkler-k6dex)

Eddig is mint nyitott konyvben,
Ugy olr astdl a szivi jnkben.

Biincinket vdgigsirtad,
De itdlni fiil nem irtad.

Te l6tod, hogy sziviink marja
A biinb6nat jeges karma,
Pislog rndr a keserrisig
Hamvdb6l a rdgi llisdg.

Mfu a rigi hit is mozdul,
A meleg vdr meg-megpezsdiil.

Ami sz6gyentinkre v6lott,
Szemiinkrol mdr llrll a hiilyog.

L6tjuk m6r, hogy mi rossz, n.ri j6,

Tudjuk, mi fdlteni val6.
Seleglilnk a Krisztus eld,

De hogy 6lljunk szeme eld?
Mit mondjunk. ha re| kdrdez'!
Sz6lj helyetttink, anydnk 6des,

Annyit mondj csak: rosszak vagyrnk,
De rndgis a tied vagyunk.

Osszeiillitotta K E



,,ASZAZADIK
BOLDOGASSZONY

xUszdgEx"

Tribbszor hallottuk a ridi6ban, liittuk
a televizi6ban, hogy id6s erlberektijl
rnegk6rdeztdk, rni a hosszir dlet titka. A
v6lasz legtribbszdr hurnoros volt, vagyis
egyszenien ldlegezni ke1i. Persze, voltak
komolyabb virlaszok is, mint pdldiul a
fegyelmezett 61etvite1, a rendszeres
6tkez6s, a nemdohdnyz|s, az alkoholt6l
val6 tart6zkodds, egysz6val az eg6szseges
dletrn6d.

Arnikor a fenti k6rd6st mi is feltettiik
a falu legid6sebb ernber6nek, hirtelen
netn is tudott v6laszolni. Gondolataiba

|i:.::i:....i1!:||!:i|;i.|ii:.|,'/:|:;i|::||!:|i;..........,..'.'....'!-'9*'.,,,'.,,,.,,,'

merrilve kereste a v6Iaszt, mikcizben rni a
rdgi id6k Boldogasszony-i emldkeit
firtattuk.

Amint l6tjdtok, a sz|zadlk
Boldogasszonyt rneg6rten-r, de a r6gebbi
id6kben ner-n volt eppen ilyen nagy
felhajt6s, mint rnost - mondja Andr6s
b6csi. Egy rrivid idore hazajottern 6s az
lrnnepet a csalddom, gyennekeim
kiir6ben tdltdttem. Rdszt vetten.r a
szentmis6n, az tinnepi ebdden, amit
boldogult felesdgern nagyon finornan
elkdszitett. D6lutin a szorlsz6d embe-
rekkel k6r-tyirztru.rk, rl6skor rneg az O1t
hidi6nak karf6jdn iilddg6ltiink 6s beszel-
getttink. M6snap mirr hivott a kcitelessdg
a rnehcsaladok kr ize.

Sug6r Andr6s b6csi hiirom h6nap
rnirlva betolti a 100. 61et6v6t 6s ar6nylag

.j6 eg6szs6gnek drvend. H6,16san besz61
R6za meny6r61, aki gondoskodik r6la,
hogy az oregkori nehdzs6geket jobban

elviselje.
- Gyernrekkoromt6l az er dot, ntezot

jirrtam - rnondja , mindig friss, eg6sz-
sdges levegrit szivtam. Kor6n rnegkezd-
tern a p6sztorkod6st, hisz sokgyennekes
csalddban n6ttem fel, sztiksdg volt a
segits6gernre. Ezert iskol6ba is keveset
j6rtam, kevds kivdtellel a falu hatdrdt
sern hagytan-r el. J6l emldkszem, 17 dves
kororlban m6r tcibb mint 500 juh cirz6s6t
biztik re6m.

Andr6s biicsi 6lettrifienete mesdbe
i116, visszaernl6kszik gyermekkori ds
ifjirs6gi 6lmdnyeire, hrizassirg6ra, f'ele-
s6gdre, gyennekeire, akik sajnos m6r
nincsenek az elok sol ibau. Anr in l
mondja, a n6sii lds hozott j6 irdnyfr
v6ltoz6st eletdben. Ekkor kezdett
feles6gevel egyiitt m6hdszkeclni, volt ido,
ar-nikor 140 rl6hcsal6dot monclhatott
nrag66nak. Ez pedig kello hozzaertest,
tlirelmet kovetelt, hisz nerl egyszer volt
kit6ve a vadak tlLrnad6sainak.

A n.redv6k nagyon szeretik a
nlezel, sokszor kellett d.jszakdnkent
f-6klydva1 el[izni oket a kapt6rok
kdrny6k6161, de mindig visszajdttek.
Nem fdltek sefil az embertol, seln a
kuty6kt61. Az 1989-es fbrdLrlat utdn me-u
3 6vet rn6heszkedtern, cle iclcikozben zr V

rn6hcsal6dok szama is lecsdkkent.
V6gti1 abbahagytani a veltik vai6
fbg1a1koz6st, de 6ll i t l iatom, hogy
rnajdnem eg6sz 6leterlet a kedves
rovarok t6rsas6g6ban tdltdttem.

Hosszir 61et6nek titka teh6t val6ban
itt keresheto. A j6 leveg5 mellett tal6n a
sok mez fbgyaszt6sa ertisitette szer-
v ezetet, hozzdj 6rvlv a e matuzs6letli kor
el616s6hez. Ha rlost valaki k6rdezi.
hogy van Andr'6s bdcsi, a v6lasz: ,, jol
vagyok, csak egy kissd n-regciregedtem".

Szdcs Lziszl6

SZEP ELMENYEKKEL
TERTUNK HAZA

Testv6rtelepi,il6stinkon, a Memye-i falu-
napi r-innepsdgeken mi is riszt vettiink egy
20 Iagfi gyennek-t6nccsoporttal, ahol nagy
circjmmcl fogadtak.

Megdrkezeisiink utiur kdnyeh'nes szil-
l6st biztositottak szdrnunkra, clc ncnr
sok6ig rnaladhattunk ott, mcl't tdnccso-
portr"rnk rn.{r a megnyit6 iinnepsigen a
fal"rkozpontban fel l6pett.

Az igazi bcmutatkozds rndsnap,
szombaton volt, amikor a helyi fLrtball-
p|lydn az ideiglenesen fel6pitett szinpadon
tobb sz|z helyi lakos 6s meghivott disz-
venddg clott bemutattuk a n6h.rnk szokdsos
sz6kelyt6ncot. A kcizrinsdg tobbszor vissza-
tapsolt ds ez joles6 6rzissel tdltdtt el minket.
I(ds6bb a fifrk futballmdrkozdseken vettek
rdszt, ds mi l6nyok, drLrkkoltunk nekik,
mikozben a helyi gyermekekkel ismer-
kedtrink. Mindezek r.rtdn niegebddeltiink a
f6zoversenyen kdszitett itclekbcil, majd ki-
ki a rnaga m6djrin, szabadon. dc felLigyelet
mellett sz6rakozott.

Mernyei tart6zkod6sunk alatt venddg-
l6t6ink gondoskodtak, hogy ne r-rnjuk
magunkat. Megl6togattuk a kozelben ldvci

Somogygeszti Gesztenye Kast6lyhotelt,

amelyr6l elmes6ltdk, hogy egy karcfalvi

eredctti ember v6s6rolta meg, aki miir nenl
el. ltt ktilcjnoscn megragadta figyelmtinket

tobbek kozott az a szoba, amelyet szdkely
motivr,rmokkal rendeztek be. I(int a parkban

egy li.irdornedcnce is volt, szerettiink volna

meg{iirodni, de sajnos,
a rcjvid l6togat6s miatt
elre neur volt  lehe-
tosig.

Egy n'r6sik nap a
Festetics kast6lyt is
megldtogattuk Keszt-
hclyen, an'relynek sz6p-
sdgdn nen.r gy6ztrink

csodflkozni. A helyis6-
gekbe csak poszt6
papucsban lehetett be-
menni, csoszogtunk,
botladoztunk, ds kcizben
j6kat nevettiink.

Venddgldt6ink a kozeli Balatonra is

elvit tek, ahol f i i rodti ink 6s egy rovid

Irnjokirdndul ist  is  tct t t ink.
Annak el lenirc, hogy cldg r lesszirc

van I(arcfalv6t6l Mernye, 6s fhradtsdgos

voll az [rt, mdgis megdrtc, utctt az ott

l l l tottakb6l sohat tanultr.rnk. Mirskor is

szivesen vdl lal jLr l< ezt a f iradtsagot.
Gidrti Mehnda

Gibor Andrca

Y/

Tii n ccsoporfintk Memy4n
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A VIHARAGYUTOL A LEGKORTANIG

Az ernber mindig kivdncsian fllrkdszte kornyezetdt, hiszen ett6l fligg az e|ete. Az
id6jdrdsi jclcnsdgek is nagy hatiissal voltak ds vannak az embeffe, igy hit ezek megfigyeldse
is 6sid6kre nyirlik vissza. I(dteteket lel'retne irni ezeklol a megfigyeldsekr6l, a ndpi regul6kr6l.
Nagy risztik csak hiedelem, de vannak tudomdnyosan megmagyar6zhat6 Sllitrisok is. Ilyen
pdlddul az, hogy ha lefele szill a fiist, akkor az ido egyel6re nem tdr ki.

Az dvezredcs rnegfigye Idsek, ismerctck halmoz6d6s6b6l sziiletett meg, mintegy kdt ds f6l
evszhzada, a meteorol6gia, magyarul ldgkdrtan. Sz6mos feladata mellett cdlja az- idljlris
el6rejelzdse, ennek ugyanis nagyon nagy jclent6sdge van. Gondoljunk csak a mez6-
gazdashgra, ldgi-, vizi-, szAraz,foldi krjzlekeddsrc, szabadt6r'i mr-rnkiilatokra, szabadtdri
rendczvdnyekre, stb.

A fejlett kutat6si eszkdzdknek, na meg az eges7, viLigot dtfog6 megfigyel6 hiilozatnal<
kcisz6nhetoen nagyobb teltrleteknek viszonylag hosszabb id6tartamra v6rhat6 id6j6r6sa elore
jclezheto. Azt azortban, hogy Jen6falva als6, vagy fcls6 feldn fog pusztitani ajeg, aztminclerr
bizonnyal sohase fogjuk elore tudni.

A mintegy k6t tls fdl evszizada fblytatott mirisek lehetovd teszlk az egyes id6szakok
adatainak cisszehasonli t i isdt. Ennek koszonhetoen tudjuk, l .rogy a ldgkor glob6l is
felmelegeddse valos6g. Hogy cz milyen kovctkezmdnyekkel jl., azt a szakemberck is inkdbb
tal6lgatjdk, de sok negativ hatdsir tortdnds szerniink Littdra zajlik le. Hogy ezekben az emberi
tevekenysdg szerepet jiitszik, az nem vitatott.

Osi viigya az embernek, hogy befolyrisolja az iddjdr6st, annak kdros hatiisait
i i l talmatlanitsa. A karcfalvi  v6rtemplomban 6riznek egy ir .n. viharAgyirt ,  amivel a
vihalfelh6ket pr6briltdk tribb- kevesebb sikenel eloszlatni. Napjainkra sikcriilt az ido.l6r-dst
megv6ltoztatni, sajnos nem kiv6nt irdnyba.

Hogy mit hoz a jdvo, azt csak scjtcni lehct. Addig, mig a ,,civi l iz i i l t"  cmbert tobbek
kozott csak az irdekli, hogy hdtvegel<en tizezres tomegekben, egymds hegyen-hdtfn lepje cl
a tengclpaltokat, 6s azirt kdnyorog, hogy ne csscn az es6, nrid6n azt sem tudja, hogy birzrib6l
kdsztil a kenyir, addig ncm sok jo vdrhat6.

Macalik Ento

RETYI FUVOSTABOR

Jrilius 22. augusztus 4. kcizott a csikkalcfalvi ds csikjen6falvi firv6s gyerekek rdszt
vettiink a rdtyi fliv6st6borban. Mi a kozsdgbol 3l-en voltunk ds a szaktandrok napi hdt 6rdt
foglalkoztak veliink. A kdt hdt alatt az iskola minden egyes zugdban gyakoroltunk ds
tanultunk. Mindenkit maglvai ragadott a kdzos zendlds szdpsdgc. A vas6r'nap pihen6nap volt ,
igy blmenti . ink l t i r indulni a rdtyi nyirre ds a r i tyi  t6hoz. Minden miisodik este a vacsora ut in
zenekari pr6ba is volt .  Ott ldt i . lnk alatt  nrindcn gyerel< mcg kcl lett  tanul jon kdt dalabot, ds az

!v'  utols6 napokban elo is kel lett  acl ja. A nri  csopofnnk mdg a kotelezo miivek mellett  betannlt
kdt zenekari sziimot is. Sokat tanultunk, cle sz6r'akoztunk is. J6k voltak a tandrok ds a t6bori
hangulat is ki t i ino volt .  Nagyon j6i telt .

Bi/int Benadette

LANYOKNAK, ASSZONYOKNAK...

' A milcohulldmir siitiiben lehetosdg
szerint kdr alakir eddnyeket haszn6ljunk. A
szdgletesek sarka ugyanis j6val tObb
energiAt vesz fel, mir-rt a tcibbi rdsze, ez6ft a
sarkakban az 6telek gyorsabban elkd-
sztilnek.

. Csokol6ddt rnikrohulldmir siit6ben

.javasolt felolvasztarri, itt ugyanis j6val
kisebb a vesz6lye annak, hogy megdg.

. Kiilonfdle lragokat is pirithatunk
mikrohull6mir siit6ben, csak kcizben
gyakran kavargassuk, hogy egyenletesen
piruljanak.

. A hdziasszonyok t<ibbsdge
mindmiiig ragaszkodik a fakan6li.roz,
semmi6rl sem cser6ln6 le a
praktikusabbnak ds esztdtikusabbnak
tartott mrianyagra. Mivel azonban a
fakanalak kcinnyen rnagukba szivjfik az
etelek izet, mindenk6ppen 6rdemes
legaLibb kett<it hasznSlni, egyet a fr'rszeres,
s6s dtelekhez, a mdsikat pedig az
ddessdgekhez. igy megakaddlyozhatjuk,
hogy lcizti ink rrrellekizt krpjon.

FI{AL VAGY, DE F'ELENK?

Aki fel6nk 6s visszahriz6d6, anr.rak
sem kell lemondania a floltoldsr'61, a
nyiltan v6llalt fdl6nksdg pdldirul nagyon
vonz6 is lehet. ime, ndhdny jri taniics:

' Ets6 l6p6sk6nt keressiik a mdsik
tekintetdt, de ne tril feltfincien!

. Ha elkaptuk a mAsik pillantfsdt, ne
vegytink fcil cs6bos p6zt, marad.junk
termdszetesek!

. Figyelitink a partnel' jelzdseire, ds
reagdlj unk drzdkenyen!

. Mosolyogjunk! Ez nyiltshgra vall, de
nem igdr semmit!

. V6rjuk meg, amig a mirsik v6laszol,
ne k6nyszeritslik semmile !

. Miut6n sz6ba eiegyediink, akkot is
maradjunk telmdszetesek! Idegessdgi.inket
ne leplezziik bobesz6drisdggel.

. Mondjunk apr6 b6kokat, de ne
bdnjunk takar6kosan a szdp szavakkal!

. Tart6zkodjunk a cs6bit6 triikkctkt6l!

. Ne hr-izogassuk ftlfeld a szokny6n-
kat, ez tir l nyilt jel!

. Ne hagyjuk, hogy a m6sik iitvegye a
kezdemdnyez6st, ne engedjiik kicsirszni a
keztinkb6 t az ir iny it6str.

. A fl<jr1<jl6s nem Mt jelenti, hogy a
tuzzel jitszunJ<, sokkal inkdbb 6rtalmatlan
jdtdk, amelyet egy sz6munkra rokonszenves
emberrel folytatunk. A h6zassigbar-r dlok is
bdtran fldrtdlhetnek, hiszen ez csak egy
6rlatlan sz6rakoz6s.
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, HUMOR

Felillitjdk Ceaucescu szobrdt. 6 maga is
elvegyiil a tomegben 6s megkdrdi az oreg
szdkelyt.

- No, bdtyrim tetszik a szobor'/
- Tetszeni tetszik, de van kdt hibdja.
- Mi a hib6ja'/
- Rosszul 6ll ab|tiba a bicsak.
- De nincs is a hdtdba bicsak.
- No, ez a mrisik hib6ja.

El6szol utazik a szikely bdcsi a reptil6n.
I(drdezi a stewaldest6l:

- Mondja kedves, oszt jut-e minden-
kinek ejt6erny6?

- Nem tartnnk ejt6erny6t! Miert'/
- Hiit, mer' a haj6n is van ment6cs6nak,

oszt gondolom irszni tcibben tudrrak, mint
repiilni !

Hogy lesz a szdkclyb6l lomiin'/
Fehnegy Budapestle!

- Bandi szolg6n.r, ha mtig sokiig talt ez
a h<!sdg, minden barorn elpusztul.

Csak a nagys6gos urat tartsa meg a
J6isten !

Az oreg szdkely elkezd fbhdszkodni a
J6istenl.rez:

- : '-Edes. draga Joistenern.  err  u lyrrr
nagyon szel'etem a felesegemct, hogy min-
denemet odaadnim irtc!

Ne engedd, hogy beteg Iegycn, legyek
ink6bb dn!

-- Ne engedd, hogy szenvedjen az
dletben, szenvedjek inkribb dnl

- Ne engedd, hogy ozvegy legyen,
legyek inkdbb 6n!

A feston-riivisz fiatal liinyt vesz fele-
s6gtil. P6r hettel k6sobb az ifiir asszonyka
taldkozik a bar6tn6jdvel, aki megkdrdezi:

- Na ds, hogy 6ltek'?
Nem Lrnrt l<oztrrr l<. A fcr jenr fcst.  i l r

meg f6zdk. Utdna 6rdkon At talAlgatjul(, mit
lcstett 6. es rnit  foztcrn en.

Kov6cs, kdk-zdld foltokkal, hi6nyos
fogsorral 6llit bc a munkahelyire :

- Kdpzeljdtek - mes6li a koll6griknak
tegnap este nem ismert meg a kutyiim,
amikor a kocsmdb6l hazamentem. Nekem
ugrott ds j6l elldtta a bajorn. o

A tdrcai iisszeneznek, s az egyikiik igy sz6l:
Tc, I(ov6cs, dn elvdlndk az llyen

kutydt6l...

:
Egyik nap egy Ozd rnelletti kisfaluban

megrcikcinycidve ndztdk az id6s emberek ezt a
feliratot a templomajt6n, ami a pap kdziritsixal
volt irva: ,,Ma elmalad a mise, Sdtdn vagyok."
(Ozd mellett tal6ltrat6 egy falu, melynek a neve
az, hogy S6ta)

Boldogasszony

v

VIZSZINTES:
l. ?Nagy insdgben? igy sz6liduk mcg
patr6nilnkat. ll. ? bdtor (Mong6lia).
12. Vonatkoz6 nivm6s. 13. Az apa
tdrsa. 14. vizvezetlk risze, de fadg is
lehet (Els6 negyzetben kett6s betti).
15. Hul ldrnlovaglds. 17. Rin?
(kutyaszt6r). 18. Nem rdgi. 19. Szent
Anna ? 20. Rrlp6tol. 22. Kdtjegytr
miissalhangz6. 23. Gyermekaltat6.
25. Gumitrjmlo. 26. Igekdpz6. 28.
Szemdlyes nivmds. 29. Megsz6lit6s.
30. Made ? Romania. 31. Idegcn
leveg6.33. Feleselni  kezd! 34. ?
Gros. 35. Menetrenden l6tjuk. 36. A
bircsirra tobb '/ erkezik. 38. Plusz. 39.
Majdnem lesuppan! 40. Eisenhower
beceneve. 42.Erre fele! 43. Tilt6sz6.
44. Francia arany. 46. K0tosz6. 47.
Motorkerdkpdr m6rka. 48. Vesztesig.
50.Hazai szel. 54. Verni. 56. Inditdk.

FUGGOLEGES:
1. ?ndlkiil az iinnep nem is linnep. 2.
F6zo vagy ken6anyag. 3. Mocsirr. 4.
A Don parljai. 5. Szerndt. 6. ?A'l zirt
gorbe. 7. Konnyezes. 8. Zavarni
kezdl 9. Zirdit. 10. T6r. 15. 'ipercc.

16. A bircsirval egyid6bcn zajlanak a
?. 19. Teri i let  rovidi tdsc. 21. ?es
Salaarn.  (Tanzirr ia) .  24.  Alr l ros
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