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A Webviddk a Tiansindex ds az

eTransylvania Egyesiilet interneten
zajl6 versenye, a legtdbb 15, de
minimum 3 ftls csapatoknak hetente
kell teljesitenitik egy-egy pr6b6t.

,- A csapatok csi.itortdkonk6nt d61i 12
6rakor kapj6k meg az rij feladatot a
webvidek.ro oldalon, a pr6ba
teljesitds6re hat nap 6ll
rendelkez6stit re - azaz szerdSn d6li
12 61 6ig t<jlthetik fel megoldrlsaikat
a webvidek.ro-ra. Miut6n feltdltdtte
a csapat a feladat megold6silt,
onnant6l fogva lehet drt6kelni,
szavazni illetve komment6lni. Ezt
kovet6en a zsiri 6rt6ke1i a
megold6sokat, ebb6l illetve a
kdzrinsdgsz avazhs eredmdnyeib6l
alakul ki a sorrend. Egy fordul6 3
pr6b5b6l 6Il, ezt kovet6en hirdetik

.-_ki a fordul5 gyoztesdt. A csapatok
h6rom fordul6n (azaz 9 pr6b6n)
keresztiil versenyeznek. A heti
pr6b6kon kiviil a verseny rlszdt

MI AWEBVIDNTT
kdpezi 3 fordul6s pr6ba is, ezeket a
fordul6k v6g6ig kell megoldaniuk a
csapatoknak. A legtobb pontot
6sszesit6 teleptilds csapatrid lesz a
Webvid6k nagydija, ezen kivtil mils
dijak is lesznek.

A verseny c6lja, hogy
bevezess6k a vid6ken lloket az
internet aktiv hasznillatftba, a
tartalomgydrthsba. A
telepiil6seknek eddig nem volt
lehet6s6giik 6szint6n megmutatni
magukat az interneten, ezen
v illtoztat a Webvid6k. Remdnyeink
szerint a verseny hozztsegit egy
6szinte kdp kialakul6sihoz a
r6sztvev6 telepiil6sekr6l, amely rij
megvilfgitrlsba helyezi az erdelyi
vid6ket, hozzdjfirtl az Erdelyrol
kialakult k6p funyal|sfthoz.
A verseny id6tartama: okt6ber 16-
december 17.

A versenyben risszesen 26 csa-
pat vesz r6szt, koztiik teleptildsiink

csapata is, Ostoros ndwel.
Csapatunk tobbs6g6t VI. 6s VII.- es
di6kok alkotj6k B6lint No6mi,
Prezsmer Andrea, Ldszl6 Arnold,
Szekeres Istv6n, Gabor Lenke,
G6bor Szid6nia, Gidr6 M6nika,
Kelemen Kinga, Szab6 Kamilla,
YiziXenia. A teJljesitdsre v6r6 fela-
datok kdzdtt olyan pr6b6k szere-
peltek, mint: rdgi napl6t vagy levelet
keresni, helyi eredetri sz6l6st leirni,
elk6sziteni a teleptil6s legnagyobb
csalildfitjit, megkeresni a telepiilds
leg6rdekesebb, legkiildnlegesebb
6plilet6t, m5s funkci6t adni egy
telepiil6sbeli dpiiletnek, bemutatni
egy hagyom6nyos munk aeszklil.

Az 6lland6 pr6b6k kozcitt a fali-
naptfr kdszit6s 6s helyr kdndr fta-
lakitris szerepel. Minden pr6ba egy
rij kihivfst jelent a csapatnak, amit
pr6brilunk tehetsdgeinkhez m5rten
meeoldani.



GYERKO LASZLO: KARCFALVA ISMET FELCSiK XOZPOXT.IAVA VAT,TTAT
Felcs{k k6zpontja volt hajdan6n Karcfal-
va. Erre a szirepre it6lte kedvezo ftildra-
jzi helyzete, lak6inak szorgalma ds lele-
m6nyess6ge. Polg6riasodott kdzs6g volt,
amolyan kisv6ros - v6sdros hely, ahogy
mondt6k akkoriban. Erre a st6tusra em-
l6keztet manaps6g a faluhelyen oly ritka,
sz6p f6t1r, ezt hirdeti a messzefdldcin
hires templomer6d, s ezt juttatj6k esziink-
be nap, mint nap a karcfalvi emberek.
Azok a der6k felcsikiak, akik mindenhol
meg6llj6k helytiket a nagyvllilgban.
- Ahogy igy elndzem a kdzs6get, annak
egyedi arculat6t, ahogy eln6zem annak
lak6it, kdzttik az iskol6t lStogat6 emberpa-
l6nt6kat, megdllapithatom, hogy minden
adott ahhoz, hogy Karcfalva ism6t a tdr-
sdg kdzpontja legyen - szcigezte le Gyerk6
LitszI6, az RMDSZ szen6torjeldlde.
Kijelent6sdt t6bb drvvel thmasztotta al6.
Mint mondta, els6sorban az6rt er6scidik
a felcsiki kdzs6g, mert a karcfalviak is-
merik mriltjukat, ismerik kimagasl6 sze-
melyis6geiket - s bUszkek is mtltjukra,

a mriltjukra eml6keztet6 helyekre 6s a
nagyk0zs6g neves sziildttjeire egyar6nt.
M6sodsorban azefi, mert itt kedvez6ek
a felt6telek a gazdasigi felemelked6sre,
az anyagi gyarapoddsra, s e felt6telek-
kel sokan 6lni is tudnak. Harmadsorban
azert vSlhatkarcfalva ism6t Felcsik kdz-
pontj6v6, mert itt felismertdk, hogy a vi
d6k felemelked6s6nek zilloga a korszerti
tud6s elsaj6tit6s6ban, a tanul6sban, s
|ldoznak is azert, hogy a kdzs6g csil-
lo96 szemri gyermekei ezt a tud6st kell6
m6rt6kben elsaj6tits6k - hangsrilyozta a
jel6lt, hozzSfiizve: erre p6lda a kozds-
s6gi cisszefog6s r6v6n vlgzett iskola-
felirjit6s, illetve a vele p6rhuzamosan
zajl6 tomaterem6pit6s, valamint a j6g-
p6lya korszeriisit6se 6rdek6ben vlgzett
munk6latok.
- E munka elv6gzdslhez kellett a he-
lyiek kezdem6nyez6k6szs6ge 6s 6ldoza-
tv6llal6sa, kellett a kezdemdnyez6snek a
megyei dnkormdnyzat 6ltali felkarol6sa,
6s kellett a bukaresti tdrv6nyhoz6sban 6s

korm6nyban va16 jelenl6t, hogy t6mo-
gass6k, segitsdk a helyieket elk6pzel6seik
megval6sit6s6ban - szdgezte le Gyerk6
Lhszl6.
Meg6llapitotta: er6s 6s hatdkony cinko-
rmilnyzata van a telepiil6snek, ehhez
thrsul az er6s 6s hat6kony megyei 6nko-
rm6nyzat.
- Hogy lesz-e ezek kieg6szit6s6re
er6s 6s hatdkony parlamenti 6s mi6rt
ne, er6s kormfinyzati jelenl6t, az csak
dn6k0n mirlik - :ij;zeni a karcfalviaknak
a szeniltor-jelolt -, azon, hogy min6l
nagyobb sz6mban elmennek szavazni,
s azon, hogy magyar 6rdekv6delmi ds
kcizk6pviseleti szewezetiink jeldltjeire
szavaznak.

Gyerk6 L6szl6, az RMDSZ ._
szen6torj elciltj e hozzLfiztv.

Ha ezt megteszik, teszik azt annak
6rdek6ben, hogy e gycinyorti 6s teljesen
egyedi sz6ps6gri telepiil6s rijb6l Feicsik
kdzpontja legyen.

P6Ida az tisszefogfsra
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Osszefog6sra sz6litja fel kamp6nykdrft-
ja sor6n besz6lget6partnereit Gyerk6
L6sz16, az RMDSZ szen6tor-jelciltje. Ka-
pur6l kapura, ajt6r61 ajt6ra kamp6nyolva,
a telepiil6sek vezet6ivel, elcilj6r6ival, a
v6llalkoz6kkal, a pedag6gusokkal, az
egyhilzak papjaival folyatott sz6mos
megbeszdl6sen hangsrilyozta, hogy csak
egy0tt lehet eredmdnyesen dolgozni.
- Az <inkormilnyzati munka a legfontos-
abb tal6n - hangsirlyoza szimtalan alka-
lommal a jel<ilt, megjegyezve: - ennek
hat6sa csap6dik le els6k6nt a lakoss6g
kcir6ben, a polgrirmestert szidj6k ugye a
leggyakrabban, m6g ha nem is 6 tehet bi-
zonyos dolgokr6l.
Vdlemdnye szerint ez az lnkorlr,inyzati
munka csak akkor tud ieazLn eredm6-
nyes lenni, ha t6rsul hizzit a megyei

dnkorm6nyzat partners6ge, thrsul hozzi
kdzciss6g0nk k6pvisel6inek jelenl6te
a korm6nyban 6s a korm6nyzati struk-
hrr6kban, ds t6rsul hozz6 jelerifti.ink a
parlament k6th6z6ban.
- A helyi kdzdss6g k6pvisel6i ismerik
a teleptil6s 6s lak6i ig6nyeit, tudj6k an-
nak napi gondjait, s tudj6k e gondok
megold6s6nak m6dj6t is - szdgezte le
Gyerk6 Ldszl6, hangsrilyozva: - a mi
dolgunk, korm6nyzati tiszts6gvisel6k6 6s
trirvdnyhoz6k6 az, hogy segitsiik a helyi
eltilj6r6kat a gondok megold6s6ban.
A jeldlt meggy6z6ddse szerint ko-
rm|nyzati tiszts6gvisel6 dolga megta-
l6lni a kdzponti forr6sokat a helyi elk6p-
zel6sek megval6sit6sara, s e forr6sokat
ide ir6nyitsa, megkcinnyitse el6rhet6s6g6t
a helyi kdzciss6gek kdpvisel6i szdm6ra.

A torv6nyhoz6 pedig olyan torv6nykez-
dem6nyez6seket kell kidolgozzon, felv6l-
laljon, t6mogasson, amelyek a kdzciss6g
halad6s6nak jogi felt6teleit teremtik meg.
- Teh6t irgy vagyunk mi, mint egy
h6roml6bri szdk: nagyon stabil - de csak
ha megvan mind a h6rom l6ba. Ha csak
egyik is hi6nyzik, akkor felborul. Egyik
l5b az dnkormhnyzat, m6sik a v6grehajti
hatalom, harmadik pedig a tdrvdnyh ozhsY
K6zdsen kell eldrjiik azt, hogy ennek
a sz6knek - lehet, nem v6letlen, hogy
eleink sz6kekbe szewez6dtek - mind a
h6rom l6ba meglegyen - hangsrilyozta
tribb izben Gyerk6 Lhszl6, az RMDSZ
szen6torjeldltje - felk6rve hallgat6s6g6t,
hogy november 30-6n min6l tdbben
6ljenek szavazati jogukkal 6s tiintess6k
ki bizalmukkal az RMDSZ jeltiltjeit..

Iddsek kiisziint6se

Gyermekkoromban az volt az 6lmom, hogy
6n is 95 6vet 61ek, mint nagysziileim. Most
m6r fudom, hogy nem csup6n az a fontos,
hogy meddig 6l0nk, hanem az is, hogy
mik6nt 6liink - osztotta meg gondolatait

v6laszt6keriilet6ben tdbb helyen is Gyerk6
Lhszl6, az RMDSZ szen6tor-jekiltje.
Az id6sek kdszcint6s6re szervezett iinnep-

GYERKO LASZLO 95 EVIG SZERETNE ELNI
s6gen megannyiszor hangsrilyozta - egy
Wass Albertt6l vett iddzettel nyomat6kol-
va -, hogy egyszer minden ft v6get 6r.
- De nem mindegy, hogy az azit milyen
hosszri, 6s mik6nt megyiink v6gig rajta
- vallja a jeldlt, aki szerint az id6sebb
gener6ci6 tagjai sok neh6zs6get drtek
meg hosszri 6lettik sor6n, ugyanis egy

olyan szizadban 6lt6k le 6letiik jav6t,

amelyben imp6riumok, t6rsadalmi rend-
szerek v6ltott6k egym6st, s id6sebbek a

vil6gh6borri borzalmait is meg6lt6k.
A mi dolgunk, mindannyiunk6,

hogy ezek aborzalmak neh6zs6gek ne

ism6tl6dienek 
-"g@
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kek, akik ezt a szep el6ad6st bemutatt6k,
gondtalanul 6ljenek, lega16bb 95 6vet,

mint amennyir6l 6s is 6lmodoztam gy-

ermekkoromban - hangsirlyozta Gyerk6

L6sz16.
A jeiolt felk6rte ha11gat6s6g6t, hogy 6ljen

szavazati jog6val, s szavazzon olyan
jeidltekre, akik b6k6s j<iv6t kiv6nnak

biztositani a felnrivekv6 nemzed6knek,

az id6sebb gener6ci6nak pedig nyugodt

nyugdijas 6veket kiv6nnak szavatolni.

HIGGYUNK ABBAN,
HOGY EGYUTT TOVABB

JUTUNK!

Minden v|laszths keresztft is. Keresz-

tft, amely eldcinti, hogy kcizOs irtjaink

merre mennek tov6bb: a kedvez6 vagy a

kedvez6tlen ir6nyba?

Ilyenkor, v6laszt6sok el6tt hajlamosak

vagyunk arra, hogy az elmirlt 18 6vre, az

elmflt n6gy 6ves korm6nyzati idbszakra

visszatekintve, al6becstiljiik az e16rt ered-

m6nyeket. Hajlamosak vagyunk elhinni,

hogy nagy baj nem jcihet, eredm6nyeink

nem vesznek el.

Szem6lyes 6letiink, nemzetunk tdrt6-

nelme azonb an affa figyelmeztet: bizony,

ez nem mindig tdrt6nik igy.

Az elmirlt 18 esztend6ben nagyon hosszti

utatj6rtunk be egytitt. 1990-ben egy mag-

yar mondat6rt egy gy6gyszerthr l6ngba

borult Marosv6s6rhelyen. 2008-ban m6r

szabadon 6nekeljiik a himnuszunkat,

magyarul beszeliink a kdzhivatalokban,
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haszn6lhatjuk nemzeti szimb6lumainkat. Ott vagyunk a

a parlamentben, er6sek vagyunk az dnkorm6nyzatokban.

Ezen az irton azonban visszafel6 is lehet menni. Ha kivivott jogainkdrt nem kiizdiink

meg nap, mint nap, olyan tdrvdnyeket hoznak, amelyekkel megfosztanak jogaink-

161, amelyek nemzeti 6rdekeink ellen sz6lnak. Ez ktinnytiszerrel megtcirtdnhet, ha

nem hallatjuk hangunkat el6g hangosan ott, ahol a fontos dcint6seket meghozzik'.

a rom6n tdrvdnyhozdsban. Nem volt rrivid az egyiLL megtett utunk. Es nem volt

akad6lymentes. De az rit, amely el6ttiink 61l,tal6n enn6l is hosszabb.

M6sodrangri 6llampolg6rok voltunk, amikor elindultunk ezen a hosszti irton. Nem

hittek benniink 6s mi sem magunkban. Amikor Bukarestbe menttink irgy n6ztek

r6nk, mint valami furcsas6gokra. AzthnmegszoktSk, hogy ott vagyttnk, 6s ma m6r

ez sem sz6mit csod6nak.

De m6g sok mindent el kell 6rniink, amig saj6t dolgainkban magunk ddnthetiink.

Mi sokszor t6ncolunk, 6nekeltink, tinnepeliink egyiitt 6s nagyon sokszor bfsulunk

6s szomorkodunk egyiitt.

De tudjuk-e egytitt azt mondani, hogy nektink sikeriilni fog 2008-ban, a parlamenti

v6laszt6sokon j6l szerepelntink? Tudjuk-e azt mondani, hogy sikeriil ott lenniink a

parlamentben, ott lenniink a korm6nyban?

Igen. Tudnunk kell ezt hangosan elmondani. Mert eg6sz Erddly r6nk figyel most.

R6nk, akik Sz6kelyfdldtin er6sek vagyunk, egytitt vagyunk' R6nk figyel a Partium,

a sz6rv6ny, r6nk figyel B6ns6g 6s a t6bbi kisebb magyar kcizriss6g. R6nk, akiknek

term6szetes az,hogy a hivatalokat magyarok vezetik, 6s akik szavazatlkkal 6ket is

meeer6sithetik.
Ha ott lesziink mindannyian november

30-6n az urn6kn6l.

Szekelyfdld tizenje most azt eg6sz Erd6ly-

nek, hogy egytitt vagyunk!

Egyiitt haladjunk ezen az riton tov6bbl

N6jiink fel ahhoz a nemes feladathoz,

hogy mi vagyunk azok, akik az eglsz

rom6niai magyars6g szhmhta a kdzds utat

megvil6gitj6k. Mutassuk meg egytitt, it-

thon, Szdkelyfdidtin, hogy helyt6llunk,

ahogy 6seink helyt 6lltak 6s 6rkddtek an-

nak idej6n, a keleti v6geken.

KELEMEN HUNOR

k6pvisel6jeldlt

korm6nyban, ott vagYunkott
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KBLEMEN HU|{OR
HIRMONDOK
LEHETUNK

arcunkra tizenetet irt az idij
mikcizben rohantunk macskakdves
stit6t utc6in az lvszSzadnak
nyomokat hagyva egymSs lelkdben

l6zas napok kddftistj dben
voltunk fekete b6r6nyai
meg6regedett ap6inknak jdv6t

6piteni nem akar6 kistestv6rek

tiikdrb en liltszanak a kdvet6k
l6tcs6ben az el6l halad6k
mi v6ltoztatjuk helyi.inket
tdrvdnyek szerint szab6lyosan
vigy 6zv a j 6 himeviinkre
b6riinkre ds egy6b
f6lteni val6 dolgainkra

nagyra n6 az 6my 6k udvaromban
6n is l6ttam nemzed6kem legjobbjait...
az lvszakoknem hoznak rijat
az 6vek ism6tlik magukat
s mi csak vissziik arcunkon
azid6 egyre m6lyiil6 izenet5t
hisz hirmond6k lehetiink egyszer
egyszer amikor m6r sztiks6g lesz
szavahihet6 hirmond6kra

AZfi)LNT EGY TANGO

az 6let egy tang6 kcisz megvagyunk
tang6b6rtink 6ppen csak kitelik
a vers rezg6se iomha 6sit6s
amint bontogatja jeges szdrrlyait
ap6m hitte gyrikeret eresztett
fogva tartja egy nagy habostorta
6 getttink hozz| cvkt ot pr eci6z
torkunkat m6gis cisszemarta

szemeinkre h6lyogot ncivesztett
a lilb on j 5r 6 ellenkdpr 6zat
voltunk kapaszkod6s megbillends
b 6 sz e gyensrily kaptunk l6zat

az 6let egy tang6 semmi m6s
a jiltszma v6ge nulla-nulla
a vers rezg6se lomha 6sit6s
felpuffadt gondok akdr egy vizihulla

VIZSZINTES: 2.lgy ir T6ncsics MihSly
1848. jirlius 9-6n a Munk6sok Ujs6gj6ban
(az els6 resz, z6rt bettik: O, E, G). 14.
Bajl6dik, kinl6dik (r6giesen). 15. Uveg is
van ilyen. 16. Fiir6szes 6lti mal6ji t6r. 19.
,,S ... er6sen, lantom, hogyha M6r utols6
e dalod" (Pet6fi). 20. Emdsztiinedv. 22.
KAt6l 23 . Az egylk snilo. 25 . . . . dacumdl
(annak idejdn). 26. ...Beach (Los
Angeles kikdt6je. 28. Az id6zet m6sodik
resze (zLrt betti: K). 30. A j6d 6s az eztist
vegyjele. 31. Kinek? Kdrd6sre lehet a
v6lasz. 33. Sebtdben 6sszet6kolt kunyh6.
35. Id6sz6mit6sunk el6tt. 36. Gyeriink
lovacskdm! 37. Yal6. 39. Afrikai 6llam.
40. Madridi napilap. 41. Kossuth-dijas
szinlsz (Istvdn). 42. Hirtelen meghtz.
43. SY. 44. Friss ... a harmatos r6zsa.45.
Pecsdt 47. Zamata, aromhja. 48. N6ma
egynemri behii. 50. Tiizetes, gondos.
52. Ezen a helyen (n6piesen). 54. A k6n,
oxig6n 6s a fluor vegyjele. 56. Gydkdr.
58. ...-Marx-Stadt (v6ros az NDK-ban).
59. Utszakasz, 6llom6s. 61. Szdraz,
fanyar ini (ital). 62. A n6trium vegyjele.
63. K6t szem6lyes n6vm6s. 64. No l6tod!
66. Minden szentnek maga fel6 hajlik a
.. .. 68. Csak n6vbetiiir6l ismert a magyar
fest6 (...mester). 69. Legdrt6kesebb ipari
b6ranyag. 7 I . Abba az ir6nyba. 73. Ebbe
aztrSnyba jdn.
FUGG6LEGES: 1. Az iddzet harmadik
ftsze (z6rtbettik: 6, E, I, R). 2. Naspolya
t6jsz6val. 3. Kiejtett betri. 4. Ag6l6k

egynemti betiii. 5. Angliai v6ros. 6. ...
Piaf (vil6ghir[i francia 6nekesn6 volt).
7. Iugoszl|viai v6ros. 8. Toka egynemti
bettii. 9. Ak6lium 6s a sz6n vegyjele. 10.
Kdt ktit6sz6. 11. Nem szil6rd risszet6tehi.
12. Egyik angliai v6rosba val6. 13. Egyik
r6gebbi lexikonunk. 18. Drhgak6. 21.
TSpIillkozni. 23. Vagyis. 24. Buzdit,
lelkesit. 27. A germilnium vegyjele. 29.
Sokat . .. aszarka.32. Aziddzetbefejezl
ftsze (ztut betii: T). 34. N6i dnekhang.
38. Jiszat Mari-dijas szinesz (ut6neve
kezd6betrij6vel). 41. Kdzs6g Kom6rom
megy6ben. 42. Szll6rdit6 n6v6nyi sejt. r-r
43. Kdzs6g B6cs-Kiskun megy6ben.
45. Egyre kevesebb lesz. 46. Te ds te.
47. Allatgondoz6 teszi. 49. General
.,. (gdpkocsigyhrt6 cdg az USA-ban).
51. Yizgoz, finom kOd. 53. TK. 55. A
falvakat jirja. 57. Saj5t energia. 60.
R6gies kciszcinds. 62/a. Yagyis. 65. Nagy
optikai tizemiink. 66. Jugoszl6v sziget.
67. Spanyol hirtigyndks6g. 70. NA. 71.
Azonos betitk. 7 2. Tov a.

Szerkeszt6k:
Szab6 K6an6r
Sz6cs L6sz16

Ndmeth Szilveszter
A nyomdai munk6latok az Alutus Rt.
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